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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО БАЗИСУ ІНВЕСТУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
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Анотація. В роботі проаналізовано нор-
мативно-правовий базис процесу освоєння 
реальних інвестицій на підприємствах 
виробничої сфери України та досліджено 
зв’язок цього процесу із процесами розробки 
і реалізації інвестиційного проекту. Уточне-
но визначення категорій «інвестиційний про-
ект» та «інвестиційний проект з державною 
підтримкою».

Аннотация. В работе проанализированы 
нормативно-правовой базис процесса освоения 
реальных инвестиций на предприятиях про-
изводственной сферы Украины и исследована 
связь этого процесса с процессами разработки 
и реализации инвестиционного проекта. Уточ-
нено определение категорий «инвестиционный 
проект» и «инвестиционный проект с государ-
ственной поддержкой».

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, інвестиційний проект, реальні інвестиції, виробнича сфера.
Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, инвестиционный проект, реальные инвестиции, производственная сфера.

Постановка проблеми. Сучасні умови гос-
подарювання вітчизняних промислових підпри-
ємств характеризуються рядом провідних вче-
них, як кризові. Одна з основних проблем, що 
потребує негайного вирішення – оновлення та 
модернізація як інфраструктури сучасної про-
мисловості, так і її виробничих потужностей. 
Відтак, актуальності набувають питання управ-
ління процесами інвестиційної діяльності під-
приємств з розробки та реалізації інвестиційних 
проектів щодо оновлення, модернізації вже існу-
ючих фондів підприємства та побудови нових.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичному та нормативному обґрунтуванню ін-
вестиційних процесів на підприємствах приділя-
ли увагу такі вчені як В. М. Аньшин, І. О. Бланк, 
А. А. Пересада, Л.  І.  Шваб, С. Ф. Покропивний, 
В. І. Осипов та інші. До проблематиці прийняття 
інвестиційних рішень долучились фахівці з при-
йняття управлінських рішень. Зокрема, Д. Нор-
котт, Дж. Тобін, Е. Хелферт, Г. Бірман, С. Шмідт, 
А. А. Пересада, М. О. Павловська, С. В. Філиппо-
ва.

Специфіка процесу розробки і реалізації ін-
вестиційних проектів полягає у переплетінні 
державних, муніципальних, корпоративних та 
індивідуальних інтересів стосовно результатів 
фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств  – учасників інвестиційних процесів, тому 

категоріально-понятійний апарат постійно роз-
вивається, змінюючи зміст певних категорій та 
ознаки відповідних процесів та явищ.

Мета статті полягає в аналізі нормативно-
правового базису процесу освоєння реальних 
інвестицій на підприємствах виробничої сфери 
України, досліджені зв’язку цього процесу із про-
цесами розробки і реалізації інвестиційного про-
екту.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Визначення інвестиційної діяльності 
та її суб’єктів. Сукупність практичних дій гро-
мадян, юридичних осіб і держави щодо реаліза-
ції інвестицій є інвестиційною діяльністю. Вона 
забезпечується шляхом реалізації інвестиційних 
проектів і проведення операцій з корпоратив-
ними правами та іншими видами майнових та 
інтелектуальних цінностей [6]. Суб’єктом інвес-
тиційної діяльності можуть бути громадяни та 
юридичні особи України та іноземних держав, а 
також держави. Суб’єкт інвестиційної діяльності 
(ІД) є інвестором та/або учасником інвестиційної 
діяльності підприємства. Інвестори можуть ви-
ступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, 
а також виконувати функції будь-якого учасника 
ІД (табл. 1). Реалізація капітальних інвестицій 
складається з комплексу послідовних дій спря-
мованих на формування та виконання суб’єктом 
ІД інвестиційного проекту.
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Таблиця 1
Класифікація інвесторів згідно чинного законодавства [6]

Ознака класифікації інвестора Вид інвестора

Фізичні особи - громадяни України;
- іноземні громадяни

Держави
- органи державного управління України; 
- представники іноземних держав; 
- органи місцевого самоврядування

Юридичні особи

- недержавні підприємства;
- господарські асоціації;
- спілки і товариства;
- громадські і релігіййні організації;
- інші юридичні особи, засновані на колективні власності;
- іноземні юридичні особи

Суб’єкти спільного інвестування - корпоративний інвестиційний фонд;
- пайовий інвестиційний фонд

Досліджуючи питання класифікації інвести-
цій визначено, що економічні категорії «реальні 
інвестиції» та «капітальні вкладення» за своїми 
характеристиками є тотожними [3]. Відтак, ре-

альні інвестиції – це вкладення в основний капі-
тал та на приріст матеріально-виробничих запа-
сів підприємства (рис. 1).
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Рис. 1. Структура реальних інвестицій підприємства [3]

А капітальні інвестиції є складовою капіталь-
них вкладень підприємства і трактуються, як 
майнові та інтелектуальні цінності, що вклада-
ються у необоротні матеріальні та нематеріаль-
ні, довгострокові біологічні активи підприєм-
ства, що призводять до збільшення їх первинної 
вартості та спрямовані на отримання прибутку 
(доходу) або досягнення певного соціального 
ефекту [3]. Реальні інвестиції підприємства ха-
рактеризуються галузевою та технологічною 
структурами, пропорції яких здебільшого визна-
чають ефективність їх нагромадження.

Технологічна структура інвестицій визнача-
ється співвідношенням витрат на активні елемен-
ти основного капіталу (машини, устаткування) 
та на його пасивні елементи (будівлі, споруди). 
Ефективність реальних інвестицій підвищується 
при зростанні частки їх активних елементів. Пе-
реважну більшість реальних інвестицій в країнах 
з розвиненою ринковою економікою становлять 
приватні інвестиції.
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Таблиця 2
Змістовна характеристика документів нормативно-правових актів чинного законодавства, 

що регламентують питання розробки та реалізації інвестиційних проектів

Нормативно-правовий акт Визначення категорії 
«інвестиційний проект» Змістовна характеристика акту

1 2 3
І. Закони України

Про інвестиційну діяльність 
[6]

сукупність цілеспрямованих організа-
ційно-правових, управлінських, ана-
літичних, фінансових та інженерно-
технічних заходів, які здійснюються 
суб’єктами інвестиційної діяльності та 
оформлені у вигляді планово-розра-
хункових документів, необхідних та 
достатніх для обґрунтування, організа-
ції та управління роботами з реалізації 
проекту. Розробленню інвестиційного 
проекту може передувати розроблення 
проектної (інвестиційної) пропозиції

Визначено загальні правові, еконо-
мічні та соціальні умови інвестицій-
ної діяльності на території України

Про захист іноземних 
інвестицій на Україні [5]

не наводиться Визначено правовий режим діяль-
ності іноземних інвесторів та гарантії 
держави щодо здійснення інвестицій-
ної діяльності на території України

Про режим іноземного 
інвестування [9]

терміни вживаються у значенні, наведе-
ному в Законі України «Про інвестицій-
ну діяльність» [6]

Визначено особливості режиму 
іноземного інвестування на території 
України, виходячи з цілей, принципів 
і положень законодавства України

Про усунення дискриміна-
ції в оподаткуванні суб’єктів 
підприємницької діяльності 
створених з використанням 
майна та коштів вітчизняного 
походження [10]

не наводиться Закон спрямований на захист кон-
куренції між суб’єктами підприєм-
ницької діяльності, створеними без 
залучення коштів або майна (майно-
вих чи немайнових прав) іноземного 
походження, та суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, створеними за 
участю іноземного капіталу, забезпе-
чення державного захисту вітчизня-
ного виробника та конституційних 
прав і свобод громадян України

Про інститути спільного ін-
вестування [7]

не наводиться Закон спрямований на забезпечення 
залучення та ефективного розміщен-
ня фінансових ресурсів інвесторів 
і визначає правові та організаційні 
основи створення, діяльності, при-
пинення суб’єктів спільного інвес-
тування, особливості управління 
активами зазначених суб’єктів, вста-
новлює вимоги до складу, структури 
та зберігання таких активів, особли-
вості емісії, обігу, обліку та викупу 
цінних паперів інститутів спільного 
інвестування, а також порядок роз-
криття інформації про їх діяльність
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Про усунення дискриміна-
ції в оподаткуванні суб’єктів 
підприємницької діяльності 
створених з використанням 
майна та коштів вітчизняного 
походження [10]

не наводиться Закон спрямований на захист кон-
куренції між суб’єктами підприєм-
ницької діяльності, створеними без 
залучення коштів або майна (майно-
вих чи немайнових прав) іноземного 
походження, та суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, створеними за 
участю іноземного капіталу, забезпе-
чення державного захисту вітчизня-
ного виробника та конституційних 
прав і свобод громадян України

Про підготовку та реалізацію 
інвестиційних проектів за 
принципом єдиного вікна [8]

комплекс організаційно-правових, фі-
нансових та інженерно-технічних за-
ходів, що здійснюються суб’єктами ін-
вестиційної діяльності відповідно до 
планово-розрахункових документів, 
які містять обґрунтування необхідності 
здійснення таких заходів

Визначено правові та організаційні 
засади відносин, пов’язаних з підго-
товкою та реалізацією інвестиційних 
проектів за принципом «єдиного ві-
кна»

Про загальні засади створен-
ня і функціонування спеці-
альних (вільних) економіч-
них зон [4] 

не наводиться Документ визначає порядок ство-
рення і ліквідації, механізм функці-
онування спеціальних (вільних) еко-
номічних зон на території України, 
як інструменту залучення іноземних 
інвестицій

ІІ. Постанови КМУ

Про порядок ініціювання, 
підготовки та реалізації про-
ектів економічного і соціаль-
ного розвитку України, що 
підтримуються міжнародни-
ми фінансовими 
організаціями [8]

проект, реалізація якого передбачається 
на умовах фінансової самоокупності та 
у рамках якого погашення і обслугову-
вання позики здійснюється за рахунок 
коштів бенефіціара, або проект розви-
тку інституціональної спроможності 
органу виконавчої влади, установи чи 
організації, у рамках якого погашення 
та обслуговування позики здійснюється 
за рахунок коштів державного бюджету

ІІ. Інші 

Порядок  розроблення  ін-
вестиційного проекту, для 
реалізації якого може нада-
ватися державна підтримка, 
затверджений Наказом Мі-
некономрозвитку України 
від 19.06.2012 № 724

терміни вживаються у значенні, наведе-
ному в Законі України «Про інвестицій-
ну діяльність» [6]

Порядок визначає процедуру роз-
роблення  інвестиційного проекту, 
для реалізації якого може надаватися 
державна підтримка

Форма інвестиційного проек-
ту, для реалізації якого може 
надаватися державна під-
тримка,
 затверджена Наказом Мі-
некономрозвитку України 
від 19.06.2012 № 724

терміни вживаються у значенні, наведе-
ному в Законі України «Про інвестицій-
ну діяльність» [6]

Документ складається з 13 розділів: 
резюме, загальна характеристика 
стану та проблем, пов’язаних з роз-
витком об’єктів та суб’єктів інвести-
ційної діяльності, плани організації 
і реалізації проекту, маркетингової, 
виробничої діяльності, фінансовий 
план, прогноз ефективності проекту 
та надходжень до бюджетів і держав-    

Таблиця 2 (продовження)
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них цільових фондів, інформація про 
ризики проекту та запобіжні заходи 
щодо їх уникнення, інформація про 
стан розроблення проектно-кошто-
рисної документації у разі, якщо до 
інвестиційного проекту включено 
проект будівництва, додатки

Таблиця 2 (продовження)

Проте, становлення інноваційно-інвестицій-
ної моделі економіки України неможливе без 
застосування державою комплексу стимулів: 
кредити, субсидії, податкові пільги, реалізація 
інвестиційних проектів в рамках державно-при-
ватного партнерства. За таких умов, процеси 
формування інвестиційних проектів за приват-
ними інвестиціями і в рамках ДПП набувають 
певних відмінностей, які є предметом подальшо-
го дослідження.

Таким чином, інвестиційний проект є єди-
ним комплексом документів, в якому докладно 
прописано сукупність цілеспрямованих заходів, 
необхідних та достатніх для обґрунтування, ор-
ганізації та управління роботами з його реаліза-
ції. За процедурою розроблення інвестиційного 
проекту принциповою є класифікація на проекти 
для реалізації яких: а) може надаватися держав-
на підтримка та б) використовуються виключно 
приватні інвестиції. Для інвестиційних проектів 
із державною підтримкою Мінекономрозвитку 
України розроблено і затверджено Порядок їх 
підготовки, яким передбачено відповідні форми 
інвестиційної пропозиції та інвестиційного про-
екту (табл. 2). Аналіз порядку дозволив розро-
бити схему послідовності етапів інвестиційного 
проектування та визначити їх змістовну харак-
теристику (рис. 3). Це дозволило дійти висновку, 

що одним з основних завдань підготовки інвес-
тиційного проекту є забезпечення його контро-
льованості у майбутньому. Проте, спираючись на 
результати досліджень [11] провідних науковців 
ефективність реалізації таких проектів є не ви-
сокою. Відтак, ефективність реалізації інвести-
ційного проекту залежить від коректності визна-
чення завдань обліку і контролю інвестиційної 
діяльності підприємства ще на етапі розробки 
інвестиційної пропозиції. Виходячи з того, що на 
законодавчому рівні не наводиться визначення 
«інвестиційний проект із державною підтрим-
кою», вважаємо за потрібне дослідити змістов-
ність поняття державної підтримки.

Державна підтримка та стимулювання інвес-
тиційної діяльності підприємств. Інвестиційний 
проект в рамках інвестиційної діяльності під-
приємства може розраховувати на державну під-
тримку тільки за умови узгодженості його цілей 
із програмами державного і (або) регіонального 
розвитку [6]. Форми державної підтримки роз-
робки і реалізації інвестиційного проекту пред-
ставлено на рис. 2. 

Кожна з вказаних форм державної підтримки 
передбачає застосування певних інструментів 
державної підтримки інвестиційної діяльності, 
щоє предметом подальшого дослідження.
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Рис. 2. Форми державної підтримки розробки і реалізації інвестиційних проектів [6]
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Рис. 3. Етапи розробки інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися 
державна підтримка та їх змістовна характеристика

Фінансування та співфінансування розробки 
та реалізації інвестиційного проекту здійснюєть-
ся виключно за рахунок коштів державного та/
або місцевих бюджетів. Кредитування та повна 
або часткова компенсація відсотків за кредитами 
здійснюється також за рахунок коштів держав-
ного та/або місцевих бюджетів, але виключно в 
рамках реалізації інвестиційного проекту. На 
етапі реалізації інвестиційного проекту з метою 
забезпечення виконання боргових зобов’язань 
за запозиченнями суб’єкта господарювання та 
кредитування за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів є можливість отримати дер-
жавні і місцеві гарантії [6]. Відтак, інвестиційний 
проект із державною підтримкою – це проект, 
розробка та/або реалізація якого здійснюєть-
ся повністю або частково за рахунок державно-
го та/або місцевих бюджетів України, за умови 
обов’язкового забезпечення її економічного і 
соціального розвитку. Найбільш сприятливими 
щодо отримання державної підтримки є проекти 
наукових, технологічних та індустріальних пар-
ків. Виходячи з цього, об’єкт інвестицій в части-
ні коштів державного та/або місцевих бюджетів 
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України стає об’єктом державного фінансового 
контролю. Дещо інша ситуація в процесі дер-
жавного стимулювання інвестиційної діяльності 
підприємств, яка не передбачає прямого фінан-
сування проектів, але спрямована на сприяння 
щодо активізації процесів інвестиційної діяль-
ності в Україні.

Висновки. Таким чином, на даному етапі ро-
боти визначено, що процес освоєння реальних 
інвестицій нерозривно зв’язано із процесами 
розробки і реалізації інвестиційного проекту. Ін-
вестиційний проект є єдиним комплексом доку-
ментів, в якому докладно прописано сукупність 
цілеспрямованих заходів, необхідних та достат-
ніх для обґрунтування, організації та управління 
роботами з його реалізації. За процедурою роз-
роблення інвестиційного проекту принциповою 
є класифікація на проекти для реалізації яких:

а) може надаватися державна підтримка; 

б) використовуються виключно приватні ін-
вестиції; 

в) передбачено інструменти державного сти-
мулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Відтак, інвестиційний проект із державною 
підтримкою – це проект, розробка та/або реалі-
зація якого здійснюється повністю або частково 
за рахунок державного та/або місцевих бюджетів 
України, за умови обов’язкового забезпечення її 
економічного і соціального розвитку. Інвести-
ційний проект із приватними інвестиціями – це 
проект, розробка та/або реалізація якого здій-
снюється виключно за рахунок коштів при-
ватних національних або іноземних інвесторів. 
Інвестиційний проект в рамках державного сти-
мулювання – це проект, в процесі розробки та/
або реалізації якого використовуються інстру-
менти державного стимулювання інвестиційної 
діяльності в Україні.
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Summary. In work analyzed regulatory legal the 
basis process of development of real investment in of 
industrial sphere enterprises Ukraine and investigated 
the relationship of this process with the development 

and implementation of the project. Clarified the 
definition of the categories of “investment project” 
and “investment project with state support”.
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Current economic conditions of domestic indus-
try characterized by a number of leading scientists, as 
crisis. One major problem that needs immediate so-
lution – updating and modernization as infrastruc-
ture of modern industry and its production capac-
ity. Therefore, the relevance to the issues of process 
management investment companies to develop and 
implement investment projects to upgrade, modern-
ize existing assets to build new ones.

The specifics of the design and implementation 
of investment projects is the interlacing of state, mu-
nicipal, corporate and individual interests in respect 
of the financial and economic activity of enterpris-
es  – participants of the investment process, as cat-
egorial-conceptual apparatus is constantly evolving, 
changing the content of certain categories and char-
acteristics of the relevant processes and phenomena.

Purpose is to analyze the legal basis of the process 
of development of real investment in the production 
sector enterprises Ukraine, research on the process of 
the development and implementation of the project.

An investment of an investor or participant In-
vestment of the company. Implementation of capi-
tal investment consists of a set of consistent actions 
aimed at the development and implementation of in-
vestment subject of the project.

The authors of this document meaningful descrip-
tion of legal acts of the current legislation that govern 
the development and implementation of investment 
projects. Also, the algorithm investment project for 
the implementation of which may be provided state 
support and their semantic characteristics.

Determined that the investment project with state 
support – a project development or implementation 
of which is wholly or partly carried out by the state or 
local budgets Ukraine, subject to the mandatory pro-
vision of economic and social development. The in-
vestment project with private investment – a project 
development or implementation of which is carried 
out exclusively at the expense of private national and 
foreign investors. The investment project in the state 
of stimulation – a project in development or imple-
mentation tools which are used to stimulate public 
investment in Ukraine.

The regulatory legal basis for the process of de-
velopment of real investment in enterprises of the 
production sphere Ukraine and connection of this 
process with the development and implementation of 
the project analyzed. Clarified the definition of “in-
vestment project” and “investment project with state 
support”.

References

1. Balan A. A, Balan O. S. (2014) Shchodo 
neobkhidnosti utochnennia ekonomichnoi katehorii 
“investytsiinyi proekt” v ramkakh vkhodzhennia 
u “investytsiino-innovatsiinyi” period rozvytku 
elektroenerhetyky Ukrainy [On the need to clarify 

the economic category “investment project” within 
the entry in “investment and innovation” period 
of power Ukraine]. Ekonomika: realii chasu i 
perspektyvy: mizhnarodna naukovo-praktychna 
konferentsiia, ONPU, 44–46.



18

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (16) 2014

2. Balan A. A., Filyppova S. V. (2013) Ekonomichnyi 
instrumentarii uzhodzhenoho kontroliuvannia 
diialnosti ta rozvytku enerhopostachalnoho 
pidpryiemstva [Economic instruments agreed 
monitoring and development of power supplying 
company]. Donetsk : vydavnytstvo “Noulidzh”.

3. Balan O. S., Filyppova S. V. (2013) Pryiniattia 
investytsiinykh rishen v investytsiinomu 
menedzhmenti [Investment decisions in the 
investment management]. Donetsk: Vyd-vo 
“Noulidzh”.

4. Zakon Ukrainy “Pro zahalni zasady stvorennia 
i funktsionuvannia spetsialnykh (vilnykh) 
ekonomichnykh zon” [Law of Ukraine “On general 
principles of creation and functioning of special 
(free) economic zones”]. Retrieved from http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2673-12.

5. Zakon Ukrainy “Pro zakhyst inozemnykh 
investytsii na Ukraini” [Law of Ukraine “On 
Protection of Foreign Investments in Ukraine”. Re-
trieved from http://zakon1.rada.gov.ua.

6. Zakon Ukrainy “Pro investytsiinu diialnist” 
[Law of Ukraine “On Investment Activity”]. Re-
trieved from http://zakon1.rada.gov.ua.

7. Zakon Ukrainy “Pro instytuty spilnoho 
investuvannia” [Law of Ukraine “On Collective 

Investment Institutions”]. Retrieved from http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.

8. Zakon Ukrainy “Pro pidhotovku ta realizatsiiu 
investytsiinykh proektiv za pryntsypom yedynoho 
vikna” [Law of Ukraine “On the preparation and 
implementation of investment projects on a single 
window”].

9. Zakon Ukrainy “Pro rezhym inozemnoho 
investuvannia” [Law of Ukraine “On Foreign 
Investment”]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.
ua.

10. Zakon Ukrainy “Pro usunennia dyskryminat-
sii v opodatkuvanni subiektiv pidpryiemnytskoi diial-
nosti stvorenykh z vykorystanniam maina ta koshtiv 
vitchyznianoho pokhodzhennia” [Law of Ukraine 
“On the elimination of discrimination in taxation of 
business entities founded with property and funds 
of domestic origin”]. Retrieved from http://zakon1.
rada.gov.ua.

11. Klievtsevich N. A. (2011) Formuvannia 
instytuatsilnykh umov partnerstva pryvatnoho ta 
derzhavnoho sektoriv u komunalnomu hospodarstvi 
Ukrainy [Formation of institutional conditions of 
partnership of private and public sector in municipal 
Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. 
Odesk. nats. ek. un-t.



19

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

УДК 336.71

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ

Ольга Михайлівна БАРТОШ
старший викладач кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ 
(м. Київ)

Анотація. У статті розглядаються тенденції 
і проблеми депозитної політики банків в умо-
вах суспільно-політичного напруження. Пока-
зана роль депозитної політики в забезпеченні 
ефективності банківської діяльності. Визначе-
но мету та завдання за основними елементами 
процесу управління ресурсами. Проаналізовано 
динаміку депозитів залучених банками та виз-
начено основні тенденції їх розвитку.

Аннотация. В статье рассматриваются 
тенденции и проблемы депозитной политики 
банков в условиях общественно-политического 
напряжения. Показана роль депозитной поли-
тики в обеспечении банковской деятельности. 
Определены цели и задачи по основным элемен-
там процесса управления ресурсами. Проведен 
анализ динамики депозитов и определены тен-
денции их развития.

Ключові слова: депозит, депозитна політика, депозитні корпорації.
Ключевые слова: депозит, депозитная политика, депозитные корпорации.

Постановка проблеми. На сьогодні україн-
ська фінансово-кредитна система перебуває у 
стані тривалого суспільно-політичного напру-
ження та посилення невизначеностей серед еко-
номічних агентів щодо подальшого їх розвитку. 
Банківські установи опинилися в несприятли-
вому фінансовому стані, що призвело до про-
блеми ефективного їх розвитку та підтримання 
ліквідності. Вирішення цієї проблеми пов’язане з 
умінням банків формувати ресурсну базу, раціо-
нально розпоряджатися коштами та формувати 
довгострокову стратегію такої роботи. В таких 
умовах характер банківських ресурсів зазнає іс-
тотних змін що підвищує роль і значення депо-
зитної політики як основного фактора впливу на 
грошово-кредитний ринок країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Існуючий механізм формування депозитної по-
літики банку та тенденції її реалізації в сучасних 
умовах досліджують багато вітчизняних вчених, 
зокрема: А. Мороз, М. Савлук, В. Ричаківська, 
Р. Коцовська, О. Дзюблюк, В. Рисін, М. Рисін та 
інші. Основна частина дослідження торкаєть-
ся проблеми формування депозитів у структу-
рі ресурсної бази та ефективності управління 
зобов’язаннями банку. Зміст депозитної політи-
ки, її цілі та завдання потребують подальшого 
наукового дослідження з огляду на макро- та мі-
кроекономічну ситуацію в країні.

Метою статті є дослідження змісту депозит-
ної політики як складової частини управління 
банком, що забезпечує сталий розвиток банків-
ської установи.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Розвиток повноцінної ринкової економіки 
передбачає необхідність побудови чіткого меха-
нізму її забезпечення та наповнення достатніми 
за обсягами і термінами фінансовими ресурсами. 
Особливо, в умовах кризи економіки, а також 
політичної нестабільності первинною є пробле-
ма фінансових ресурсів джерелами формування 
яких виступають: заощадження населення, тим-
часово вільні кошти підприємств, кошти міжна-
родних кредитних установ та іноземних фінан-
сових організацій. Рух цих коштів забезпечують 
банки. Формуючи свою політику сьогодні, ві-
тчизняні банки повинні спиратися на знання та 
досвід, що існує в світі. Досвід країн з розвине-
ною ринковою системою підтверджує, що важли-
вою складовою всієї банківської політики є полі-
тика формування ресурсної бази.

Основна частина банківських ресурсів утво-
рюється в процесі здійснення депозитних опера-
цій банку, від ефективної і правильної організації 
яких залежить стійкість функціонування кредит-
ної організації. Ефективне управління пасивами 
потребує здійснення науково обґрунтованої де-
позитної політики.
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Депозитна політика як складова системи 
управління діяльністю банку включає напрямки 

та завдання (табл. 1) з метою розвитку депозит-
них операцій та підвищенні їх ефективності.

Таблиця 1
Напрямки депозитної політики

Напрямки Характеристика завдання

аналіз депозитного ринку
вивчення потреб споживачів, вивчення депозитних політик конку-
рентів, оцінка впливу політики НБУ на стан депозитного ринку і 
тенденції його розвитку

визначення цільових ринків для міні-
мізації депозитного ризику

підвищення рівня макроекономічних досліджень кожного сегменту 
ринку з метою завоювання конкурентних позицій на певних сегмен-
тах ринку, а також ідентифікація, контроль та моніторинг ризиків 

мінімізація витрат у процесі залучення 
коштів на депозити

постійний пошук шляхів і засобів зменшення процентних витрат за 
залученими ресурсами, раціоналізація банківського бізнесу

оптимізація управління депозитним та 
кредитним портфелями банку

підтримка взаємного зв’язку та взаємного узгодження між депозит-
ними операціями та операціями з видачі кредитів за сумами та стро-
ками депозитів і кредитних вкладень

підтримка ліквідності банку і підви-
щення його стійкості

підтримка дорогих і низькооплачуваних депозитних ресурсів на та-
кому рівні щоб забезпечити відповідну рентабельність банківської 
установи та ліквідність балансу

Депозитна політика представляє систему, яка 
включає елементи процесу управління діяльніс-
тю банку, а саме: стратегію, тактику та контроль. 
Як і управління будь-яким процесом, управління 
депозитними операціями підпорядковується за-
гальним банківським вимогам, тобто поєднан-
ню ліквідності, дохідності та ризику. Основним 
моментом при розробці депозитної політики є 

правильне формулювання мети та завдань для 
її реалізації (табл. 2). Виходячи із загальної мети 
банку – максимізація прибутку при забезпеченні 
його стійкості, визначають пріоритетні напрям-
ки управління депозитними операціями з позиції 
прибутковості, рентабельності, ліквідності, міні-
мізації ризиків, оптимізації депозитного портфе-
ля тощо.

Таблиця 2
Елементи депозитної політики

Елементи Мета Завдання

стратегія банку 
щодо розробки 
основних на-
прямків депозит-
ного процесу

досягнення довгострокових цілей 
банку щодо зростання клієнтської 
бази і збільшення конкуренто-
спроможності за рахунок надання 
клієнтам якісних банківських 
послуг таким чином і в такому 
обсязі, які відповідають високим 
професійним стандартам і забез-
печують відповідний прибуток 
банку

- забезпечення в процесі проведення депозитних 
операцій, отримання банківського прибутку або 
створення умов для отримання прибутку в майбут-
ньому

- завоювання конкурентних позицій на певних сег-
ментах ринку

тактика банку з 
організації фор-
мування ресурс-
ної бази

залучення як можна більше гро-
шових коштів по найменшій ціні 
при умові забезпечення ліквіднос-
ті банку

- підтримання необхідного рівня банківської ліквід-
ності

- забезпечення диверсифікації суб’єктів депозитних 
операцій 

- розширення спектра депозитних операцій, їх ди-
версифікація за сумами, валютою, термінами тощо

- мінімізація вільних коштів на депозитних рахунках
- проведення гнучкої процентної політики
- підвищення якості та культури обслуговування
- підвищення ефективності управління персоналом
- поліпшення маркетингу
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контроль за реа-
лізацією депозит-
ної політики

задоволення потреб клієнтів шля-
хом забезпечення якісного рівня 
обслуговування

- контроль за якістю надання депозитних послуг з 
точки зору швидкості, зручності, мобільності, мож-
ливості надання додаткових супроводжувальних 
послуг, а також культури обслуговування 

- контроль за економічною ефективністю депозитної 
політики, оцінка ресурсної бази: об’єму, структури і 
основних тенденцій у розвитку складових частин

Таблиця 2 (продовження)

У процесі розробки депозитної політики 
необхідно враховувати економічні, соціальні та 
політичні цілі як складові частини управління 
банківською системою, орієнтовані на досягнен-
ня високого рівня розвитку економіки, а також 
рівень розвитку конкретного банку. Банківській 
установі важливо удосконалювати управління 
депозитними операціями тому що це дає можли-
вість регулювати, управляти, раціонально орга-
нізовувати взаємини між банком і його клієнта-
ми щодо прямого і зворотного руху коштів.

Для реалізації депозитної стратегії банку до-
цільно виділити такі методи:

- управління та реалізація депозитної про-
грами шляхом корегування строків депозитних 
рахунків;

- управління та реалізація депозитної програ-
ми з допомогою відсоткової ставки за депозитни-
ми рахунками;

- розробка і продаж на основі депозитних опе-
рацій нових банківських продуктів;

- конкурентна цінова політика банку на ринку 
депозитних продуктів [3, с. 207].

Крім того, депозитне залучення коштів зале-
жить, в основному, від ініціативи потенційних 
вкладників, а не від банку.

При адаптації депозитної політики до потреб 
клієнтів банкам слід не відкидати комплексного 
підходу щодо її формування та реалізації. Цей 
підхід відображається в розробці теоретичних 
основ, пріоритетних напрямів розвитку банку, а 
також визначенні найбільш ефективних і опти-
мальних для даного етапу розвитку установи 
тактичних прийомів і методів реалізації депозит-
ної політики [7, с. 86].

До тактичних інструментів управління депо-
зитними операціями належать заходи поліпшен-

ня внутрішньої організації депозитної роботи 
банку:

- удосконалення порядку виконання депозит-
них угод;

- поліпшення роботи персоналу банку, який 
займається пасивними операціями;

- впровадження нових форм роботи з клієн-
тами;

- зниження ймовірності ризику та нераціо-
нальних рішень тощо [4, с. 183].

На сьогодні нові тенденції у розвитку банків-
ського сектору визначаються посиленням кон-
куренції між банківськими інститутами і перш 
за все в традиційних сферах діяльності, на депо-
зитному та кредитному ринках. Залучені банка-
ми кошти різноманітні за складом. Такий підхід 
змінює ринок депозитів і робить актуальним 
банківські продукти, що поєднують у собі при-
бутковість і доступ до коштів, тому депозитна 
політики забезпечує:

- залучення зобов’язань на тривалий термін з 
метою надання довгострокових кредитів та здій-
снення широкомасштабних інвестицій;

- залучення коштів на вимогу з метою оптимі-
зації структури балансу, дотримання показників 
ліквідності, здійснення поточних активних опе-
рацій;

- залучення ресурсів на коротко та довгостро-
ковий період з метою прибуткової діяльності 
банку [6].

Проведений аналіз депозитів залучених бан-
ком за період з 2010 р. по серпень 2014 р. включно 
підтверджує, що завдяки активній регуляторній 
політиці Національного банку після фінансової 
кризи обсяги надходжень на депозитні рахунки 
збільшувалися (табл. 3).
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Таблиця 3
Динаміка депозитів залучених депозитними корпораціями на кінець періоду (млн грн)

Показники 2010 2011 2012 2013 31.08.2014
Депозити інших фінансових корпорацій 19 022 21 799 20 852 26 174 28 065
Депозити нефінансових корпорацій 116 105 153 120 173 319 195 160 206 868
Депозити домашніх господарств 275 093 310 390 369 264 441 951 438 264
Усього 410 220 485 309 563 435 663 285 673 197

Джерело: складено за даними [1; 2]

За аналізований період залишки депозитів 
кожного року в порівнянні з попереднім роком 
збільшувалися і станом на 31.12.2013 р. зросли 
порівняно з 2012 роком на 99,850 млрд грн. За ре-
зультатами поточного року станом на 31.08.2014 
хоч і простежується зростання на 9,912 млрд грн, 
проте це результат діяльності перших місяців 
року за січень та лютий. Потім динаміка депо-
зитів резидентів формується на фоні триваючої 
напруги на сході країни, збільшення внутріш-
ньої міграції та зменшення схильності суб’єктів 
банку до заощаджень, тому залишки на депозит-
них рахунках зменшуються. Незначне зростання 
відмічено за серпень поточного року переважно 
внаслідок курсової переоцінки зобов’язань через 
зниження курсу гривні до основних іноземних 

валют, а також збільшення залишків у національ-
ній валюті на депозитних рахунках окремих об-
ластей, зокрема, Київської, Дніпропетровської та 
Одеської областях.

За даними таблиці 4 за секторами економіки 
найбільше депозитів депозитні корпорації сфор-
мували за рахунок коштів сектору домашніх 
господарств. У структурі депозитної бази бан-
ківських установ за строками розміщення най-
меншу частку становлять строкові вклади термі-
ном понад 2 роки (4,7 %), переважають депозити 
на вимогу (34,6 %), а депозити строком до 1 року 
та від 1 до 2 років становлять 28,4 % та 32,2 % від-
повідно. Це змушує банки переглядати депозитну 
політику в напрямі адаптації до потреб клієнта і 
підвищення стабільності ресурсної бази.

Таблиця 4
Аналіз структури депозитів, залучених депозитними корпораціями в розрізі секторів 

економіки і строків погашення, станом на 1.09.2014р. (млн грн)

Показники Усього Питома 
вага

У тому числі за строками

на вимогу до 1 року від 1 до 2 
років

понад 2 
роки

Нефінансові корпорації 206 868 30,7 126 298 51 908 18 552 10 110
Домашні господарства 438 264 65,1 97 578 128 565 194 752 17 369
Інші фінансові корпорації 28 065 4,2 9 127 10 719 3 957 4 262
Усього 673 197 100 233 003 191 192 217 261 31 741

Джерело: складено за даними [2]

Депозити сектору домашні господарства ста-
новили 438,3 млрд грн, залишаючись найбіль-
шою складовою у структурі депозитів (65,1 %). 
У річному обчисленні темпи приросту депозитів 
домашніх господарств прискорилися до 3,6 % 
(порівняно з 1,5 % у липні).

За результатами серпня кошти на рахунках 
домашніх господарств зменшилися як у націо-
нальній валюті на 4,1 млрд грн або 1,8 %, так і в 
іноземній валюті (переважно у доларах США).

Залишки депозитів сектору не фінансових 
корпорацій у гривневому еквіваленті за мі-
сяць зросли на 12,1 млрд грн, або на 6,2 % – до 
206,9 млрд грн серед них насамперед зросли за-
лишки на рахунках на вимогу на 6,6 млрд грн або 
на 9,0 % за одночасного зниження залишків на 
строкових рахунках.

Депозити інших фінансових корпорацій по-
рівняно з попереднім місяцем зменшилися на 
0,6 млрд грн або на 2,2 %, до 28,1 млрд грн [2].



23

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

Таблиця 5
Аналіз структури депозитів, залучених депозитними корпораціями, у розрізі валют,

станом на 1.09.2014 р. (млн грн)

Показники усього
У тому числі у розрізі валют

гривня долар США євро рос. рубль інші
валюти

Нефінансові корпорації 206 868 131 615 60 946 11 785 2 230 292
Домашні господарства 438 264 220 981 178 812 36 193 714 1 564
Інші фінансові корпорації 28 065 22 305 5 068 627 3 62
Усього  673 198 374 901 244 826 48 605 2 947 1 918

Джерело: складено за даними [2]

Як видно із табл. 5, у структурі депозитів у 
розрізі валют, в основному, переважають депози-
ти залучені в національній валюті (55,7 %) та до-
ларах США (36,3 %) і значно меншими є розміри 
вкладів, номіновані в євро, російських рублях та 
інших валютах. Населення та бізнес перебувають 
під психологічним тиском політики частої зміни 
валютних курсів, тому намагаються зберігати ко-
шти в іноземній валюті. Присутність іноземної 
валюти на рахунках у банках повинна враховува-
тися при формуванні депозитної політики, осо-
бливо в період зростання курсу іноземної валюти 
щодо національної, а також при плануванні про-
центних витрат.

В умовах погіршення очікувань, пік якого при-
пав на кінець І-го кварталу поточного року, регу-
люючі дії спрямовувалися насамперед на віднов-
лення довіри вкладників, забезпечення вчасного 
проведення розрахунків і стабілізацію діяльності 
банків. Були запроваджені додаткові спеціальні 
механізми підтримки ліквідності банків, збіль-
шені обсяги такої підтримки, пом’якшені вимоги 
до формування банками обов’язкових резервів, 
а на валютному ринку застосовані тимчасові ре-
гулюючі заходи. Одночасно через інструменти 
процентної політики стимулювалося повернення 
коштів у банківську систему [5].

Станом на 01.09.2014 залишки депозитів, за-
лучених від резидентів, становили 681,7 млрд грн 
за місяць вони збільшилися на 26,6 млрд грн, або 
на 4,1 %. Водночас у доларовому еквіваленті за-
лишки депозитів в іноземній валюті скоротили-
ся, що пов’язано зі зростанням невизначеностей 
та негативних очікувань економічних агентів на 
фоні посилення напруги та погіршення рівня 
безпеки на сході країни наприкінці місяця. Про-
довжувався відплив коштів із рахунків домашніх 
господарств як у національній, так і в іноземній 
валюті, зокрема в банківських установах Донба-
су. В річному обчисленні приріст депозитів рези-

дентів прискорився до 7,7 % порівняно з 4,2 % у 
липні [2].

Вкладники при прийнятті рішення зберігати 
власні кошти на депозитах керуються насамперед 
трьома міркуваннями: надійність банку; рівень 
відсоткової ставки; якість обслуговування клі-
єнтів. Сьогодні спостерігається низький рівень 
керованості ринком депозитів. Банк приймає 
грошові внески, загальний потік яких залежить 
від економічної ситуації в країні, політичного 
клімату, стану законодавчої бази та добробуту 
населення, що на сьогодні є проблемним.

Значна частина обсягу коштів з підтримки 
ліквідності банків внаслідок відпливу вкладів 
трансформувалася в готівку поза банками, об-
сяг якої за січень-серпень 2014 року збільшився 
на 21,8 %. Це зумовлювало випереджаюче зрос-
тання монетарної бази (на 11,2 %) порівняно з 
грошовою масою (на 4,0 %). Очікується, що за 
результатами поточного року монетарна база 
має зрости на 28 %. Скорочення ресурсної бази 
банків та зменшення за складних економічних 
умов кількості надійних позичальників мало на-
слідком зниження кредитної активності банків. 
За січень-серпень 2014 року обсяг кредитів у на-
ціональній валюті зменшився на 7,6 %, в інозем-
ній – на 9,8 % [5].

Специфіка даної сфери діяльності полягає у 
тому, що стосовно пасивних операцій вибір бан-
ку звичайно обмежений певною групою клієнту-
ри, до якої він прив’язаний набагато більше, ніж 
до позичальників. Ресурси, які використовують 
банки для активних операцій обмежуються еко-
номічним розвитком країни, станом законодав-
чої бази. Наслідком обмеженості наявних ресур-
сів є постійне прагнення банків до їх найкращого 
використання. Тому, правильне та ефективне 
функціонування ринку депозитів необхідне для 
забезпечення нормальної банківської діяльності, 
регулювання грошової маси в країні, успішного 
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виконання банками як традиційних розрахунко-
во-кредитних операцій, так і розширення спек-
тра банківських послуг.

Висновки. Депозитна політика виконує функ-
цію оптимізації депозитного процесу зі ство-
рення умов для досягнення основної мети. Ана-
ліз обсягу депозитів показав, що в 2014 році їх 
обсяг скорочується, це, як, вже було зазначено 
пов’язано з умовами сформованого напружено-
го становища, що призвело до зниження довіри 
населення до банків, а також наявністю значних 
коштів у тіні та в іноземній валюті. Тому з метою 
удосконалення депозитної політики та підви-
щення довіри до банківської системи необхідно:

- стабілізувати та поліпшити економічну й по-
літичну ситуацію в країні;

- ефективно використовувати можливості 
держави щодо рекапіталізації проблемних бан-
ків;

- підсилити стимулювання стабільного і три-
валого зберігання заощаджень, а також банкам 
важливо брати до уваги зростання і диференці-
ацію доходів населення;

- підвищувати якість обслуговування клієнтів 

і виходити на ринок з більш гнучкими депозит-
ними продуктами;

- в умовах інфляції необхідна індексація ко-
штів на банківських депозитах, та стабілізувати 
курс національної грошової одиниці України;

- запроваджувати жорсткі санкції до банків, 
що здійснюють неповернення депозитів і затрим-
ку платежів клієнтів;

- застосовувати нові маркетингові заходи у 
формуванні депозитної політики банків;

- розробляти ефективні види мотивації, збуту 
та цінової політики з метою активізації проце-
сів залучення грошових коштів фізичних осіб на 
банківські депозити тощо.

Зростання долі ресурсів залучених від клієн-
тів, сприяє росту дохідності банківських опера-
цій, а якщо спостерігається його скорочення – це 
підтверджує про невиправдано високі витрати 
щодо залучення коштів з інших джерел. Тому де-
позитна політика набуває важливого значення, 
ефективне проведення якої надає можливість не 
тільки залучати додаткові фінансові ресурси у 
банківську систему, а й стимулювати збільшення 
інвестиційних ресурсів у всі сектори економіки.
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Summary. The article examines the trends and 
challenges bank deposit policy in terms of social and 
political tension. The role of deposit policy to ensure 
the efficiency of the banking activity is determined. 

It’s defined de goals and objectives for the major part 
of the process of resource management. The author 
analyses bank deposits trends and determines the 
main courses of development.
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Ukrainian financial and credit system is in a state 
of continued social and political tensions. Banking 
institutions are in an unfavorable financial position 
that led to the problem of effective development and 
maintenance of liquidity. In such circumstances, the 
nature of bank resources is undergoing significant 
change that increases the role and importance of de-
posit policy as the main influence factor to the mon-
etary market countries.

In making its policy today, domestic banks have 
to rely on the knowledge and experience that exists 
in the world. The experience of countries with devel-
oped market system confirms that an important part 
of the entire banking policy is the policy of resource 
base formation.

Deposit Policy as a system includes elements of 
the management of the bank, namely: strategy, tac-
tics and control. Manage deposit transactions subject 
to the general requirements of the bank, i.e. the com-
bination of liquidity, profitability and risk.

Deposit operations management’s directions are 
determined from the position of yield, profitability, 

liquidity, risk minimization and optimization of the 
deposit portfolio.

The analysis of deposits attracted by the Bank for 
the period from 2010 to August 2014 confirms that 
due to the active policy of the National Bank since 
the financial crisis receipts volume on deposit ac-
counts increased.

As a result of the current year as of 8/31/2014 no-
ticed an increase of 9.912 billion. uan., but that is the 
result of the first months of the year – January and 
February. Then the dynamics of resident deposits is 
formed against the background of continuing tension 
in the east, increasing internal migration and reduc-
ing of the propensity for bank savings.

Today there is a low level of market deposits con-
trollability. The Bank accepts cash contributions, the 
total flow which depends on the economic situation, 
political climate, state of the legal basis and popula-
tion welfare. In order to improve bank deposit policy 
one should strengthen stimulation of sustainable and 
long-term storage savings considering growth and 
differentiation of population incomes.
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Анотація. Досліджено вплив фінансово-
економічних, політичних та інших глобальних і 
локальних криз на забезпеченість банківської си-
стеми України фінансовими ресурсами. При цьо-
му, наявність у банків стабільної ресурсної бази 
оцінено як чинник, що визначає якість їх (банків) 
роботи. Проаналізовано: макроекономічні 
показники розвитку України з урахуванням 
інфляційної складової та їх взаємозв’язок з ре-
зультатами роботи банківської системи; за-
ходи законодавчого характеру, спрямовані 
на стабілізацію роботи банківської системи 
України в умовах кризи. Розроблено та запро-
поновано напрями стабілізації функціонування 
вітчизняної банківської системи у світлі впливу 
політико-економічної кризи 2013-2014 рр.

Аннотация. Исследовано влияние финансово-
экономических, политических и других глобаль-
ных и локальных кризисов на обеспеченность 
банковской системы Украины финансовыми 
ресурсами. При этом, наличие у банков ста-
бильной ресурсной базы, оценено как фактор, 
определяющий качество их (банков) работы. 
Проанализированы: макроэкономические пока-
затели развития Украины с учетом инфляци-
онной составляющей и их взаимосвязь с резуль-
татами деятельности банковской системы; 
меры законодательного характера, направ-
ленные на стабилизацию работы банковской 
системы Украины в условиях кризиса. Разрабо-
таны и предложены направления стабилизации 
функционирования отечественной банковской 
системы в свете влияния политико-экономиче-
ского кризиса 2013-2014 гг.

Ключові слова. Банківська система, кризові явища в діяльності банків, ресурсна база банків, напрями стабілізації банківської діяльності.
Ключевые слова. Банковская система, кризисные явления в деятельности банков, ресурсная база банков, направления стабилизации 

банковской деятельности.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
успішний розвиток банківських систем як на 
рівні окремих регіонів, так і країн загалом ви-
магають стабільних джерел фінансових ресурсів, 
оскільки саме цей чинник забезпечує нормальне 
функціонування банківських установ. Банки з 
надійною ресурсною базою (як основні суб’єкти 
банківських систем) у змозі витримати конку-
ренцію і випробування зовнішніми збуреннями. 
Водночас проблема забезпечення банків грошо-
вими коштами необхідної якості існує і сьогод-
ні вона набуває особливої гостроти під впливом 
системних і локальних фінансово-економічних 
та інших криз. Саме тому питання формування 

банками капіталу і зобов’язань зараз активно до-
сліджуються.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам 
надійності забезпечення коштами банків і 
банківських систем загалом, формування 
депозитної бази банківських установ присвячені 
дослідження вітчизняних і зарубіжних 
учених В.  Б.  Кириленко [1], О. І. Лаврушина 
[2], Л.  М.  Рябініної [3], Г.  С.  Тодосейчук  [4], 
Havrilesky, Thomas M. [5], Mian,  Atif,  Sufi [6] та 
інших. Водночас дослідженням рівня якості 
забезпечення банківських систем фінансовими 
ресурсами у період криз (фінансових, 
економічних, політичних тощо) в економічній 
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літературі не приділено достатньої уваги. Тому 
особливої гостроти набувають питання розробки 
дієвих заходів щодо зміцнення ресурсної бази 
банківської системи саме в кризові періоди. 

Метою статті є узагальнити закономірності 
зміни забезпеченості ресурсами банківської 
системи (використовуючи досвід України) 
під впливом кризових явищ глобального та 
локального характеру і, на цій основі, розробити 
рекомендації щодо напрямів стабілізації банків в 
цих умовах.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Проведені дослідження впливу 
фінансово-економічних, політичних та інших 
глобальних і локальних криз на забезпеченість 
банківської системи України фінансовими 
ресурсами засвідчують, що унаслідок 
поглиблення процесів глобалізації (у світі 
загалом і в банківській системі України зокрема), 
на забезпеченість вітчизняних банків грошовими 
ресурсами істотно впливають масштабні кризові 
явища (табл. 1).

Таблиця 1
Масштабні кризи в світовій економіці після 1991 р.

№ з/п Період кризи, рр. Країни, які підпали під вплив кризи Особливості кризи
1 1990-1991 США, країни Європи та Японія Світова криза
2 1994 Мексика Регіональна криза
3 1995 Аргентина Фінансова криза
4 1997 Країни Азії Фінансова криза
5 1998 Російська Федерація та країни Східної Європи Регіональний дефолт
6 1999 Бразилія Фінансова криза
7 2000-2001 США і деякі країни Східної Європи Криза Інтернет-компаній
8 2001-2002 Аргентина Локальний дефолт
9 2008-2009 Світова криза Світова криза

10 2013-2014… Україна, Російська Федерація… Політико-економічна криза 

Джерело: розроблено на основі [8]

З даних табл. 1 видно, що з 1991 р. (після роз-
паду СРСР) у світі постійно фіксуються як ло-
кальні, так і глобальні кризи. При цьому, остання 
політико-економічна криза в Україні, що почала-
ся у 2013 р. як політична криза, демонструє тен-
денцію її переростання у регіональну. 

Необхідно також відзначити, що фінансо-
во-економічна криза 2008-2009  рр., вплив якої 

поширився практично на увесь світ, істотно 
вплинула і на забезпеченість вітчизняних бан-
ків грошовими ресурсами, а також їх (ресурсів) 
структуру [8].

Насамперед, унаслідок впливу кризових явищ 
в Україні відбувалися процеси девальвації наці-
ональної валюти і зниження обсягів реального 
ВВП (рис. 1).
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Рис. 1. Реальний ВВП України в цінах 1992 р. з урахуванням впливу інфляції 
за період 1992-2013 рр.

Джерело: розроблено на підставі даних [9,с. 46–160, 10, с. 15–170]
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Як свідчать дані рис. 1, обсяги реального ВВП 
України істотно знижувалися внаслідок глобаль-
них криз (1992 та 2009 рр.). Водночас за період 
політико-економічної кризи 2013-2014 рр. її но-
мінальний ВВП за 1 квартал 2014 р. становив 
усього 313,047 млрд грн, що відповідає 98,9 % об-
сягу ВВП за 1 квартал 2013 р. (з урахуванням по-
казників Автономної республіки Крим та м. Се-
вастополя). Практично синхронно девальвувала і 
національна валюта, що не могло не вплинути на 
забезпеченість банківської системи грошовими 
ресурсами.

У цьому зв’язку необхідно відзначити, що 
якість і стабільність банківських ресурсів зале-
жить як від зовнішніх чинників (макрорівня), 
так і підпорядковується внутрішньому впливу 
окремих банківських установ та мінірегіональ-
них чинників (мікрорівня).

Так, під впливом зовнішніх чинників значно 
змінюються обсяги банківських зобов’язань (зо-
крема їх найбільш стабільна частина – вклади на-
селення) та власний капітал банків (рис. 2).
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Рис. 2. Вклади населення і рівень капіталізації банківської системи України (у цінах 1992 р.) 
за період 1992-2013 рр.

Джерело: розроблено на підставі даних [10, с. 46–160, 11, с. 15– 170]

Дані рис. 1 та рис. 2 свідчать, що існує тісний 
прямий зв’язок між зовнішніми кризами 
(особливо глобального характеру) і стабільністю 
банківської ресурсної бази та рівнем капіталізації 
банківської системи. Також суттєво впливають 
на обсяги вкладів населення і «інфляційні 

очікування», настрої у суспільстві загалом. 
Що стосується результативності роботи 

банківської системи України, то вона демонструє 
пряму залежність від рівня стабільності ресурсної 
бази банків (рис. 3).
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Рис. 3. Результати фінансової діяльності банків України (у цінах 1992 р.)
за період 1992-2013 рр.

Джерело: розроблено на підставі даних [9, С. 46–160, 10, с. 15– 170]
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Дані рис. 2, 3 ще раз підтверджують, що ста-
більність ресурсної бази банківської системи 
безпосередньо впливає на результативність її 
функціонування.

Необхідно відзначити, що зовнішні ризики, 
до яких відносяться фінансово-економічні та по-
літичні кризи, практично не піддаються впливу,  
що змушує банки тимчасово припиняти свою ді-
яльність або згортати роботу окремих філій і від-
ділень. 

Сьогодні в Україні, під впливом існуючої кри-
зи, для «... запобігання негативного впливу на 
стабільність банківської системи» [11] прийнято 
низку законодавчих заходів, зокрема: вдоскона-
люється механізм отримання фінансової допомо-
ги Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з 
метою відшкодування коштів вкладникам непла-
тоспроможних банків;1 підвищено рівень міні-
мального порогу статутного капіталу банків (зі 
120 до 500 млн грн, що передбачається здійснити 
за 10 років); Національний банк України отримує 
можливість визначати «системно важливі банки» 
[11] згідно з такими критеріями: розмір банку, 
ступінь його фінансових взаємозв’язків, напря-
ми діяльності, також розширено перелік крите-
ріїв для визначення банків як «проблемних» або 
«неплатоспроможних» (при досягненні ними об-
сягів негативно класифікованих активів в розмірі 
40% від загальної суми активів) [11]; спрощують-
ся процедура при терміновій капіталізації банків 
та продажу проблемних банків інвесторам, роз-
ширюється відповідальність власників банків, 
а також надається право НБУ встановлювати 
правила банківського регулювання у разі різкого 
погіршення ситуації на фінансовому ринку; по-
силені заходи впливу за адміністративні право-
порушення, реєстрацію емісії акцій банків, при 
фіксуванні зниження рівня депозитів [11]. Такі 
заходи повинні вплинути на «підвищення ефек-
тивності функціонування банків, що буде сприя-
ти адекватному покриттю ризиків з поступовим 
нарощенням капіталу» [12].

1 Для забезпечення отримання Фондом 
довгострокових ресурсів за рахунок коштів 
Державного бюджету.

Водночас виходячи з існуючих тенденцій роз-
витку світового співтовариства, банківського се-
редовища, які постійно супроводжуються кризо-
вими явищами та несуть високі ризики, виникає 
потреба у розробці та впровадженні превентив-
них заходів, які дозволяють пом’якшити вплив 
згаданих ризиків. Такими заходами, на нашу дум-
ку, мають бути, перш за все: 

- постійний моніторинг з боку НБУ кризо-
вих явищ на мікро- і макрорівнях, насамперед 
тих, що можуть торкнутися України (визначен-
ня та прогнозування їх частоти, сили, амплітуди 
тощо);

- формування та використання необхідних 
додаткових резервів як на рівні НБУ, так і самих 
банків; 

- завчасне інформування НБУ банків другого 
рівня відносно необхідності вживання запобіж-
них заходів; за допомогою переходу банківської 
системи на встановлений НБУ інший (жорсткі-
ший) рівень: економічних нормативів, підвище-
них резервів, правил та норм роботи з клієнтами 
тощо; не зовсім чітко і зрозуміло.

- підвищення ефективності роботи банків 
з існуючими та потенційними клієнтами щодо 
співпраці в напрямі реалізації  спеціальних (ін-
дивідуальних) депозитних програм; викорис-
тання професійного досвіду і можливостей бан-
ківських працівників (у тому числі працівників 
ІT-секторів) щодо «відшукування» та заохочення 
нових та затримки існуючих клієнтів тощо.

Висновки. Кризи, що супроводжують сучасне 
банківське співтовариство, неминучі і виникають 
періодично. Глобальні кризові явища суттєво 
впливають, перш за все, на макроекономічну ста-
більність країн, про що наочно свідчить  ситуа-
ція в Україні та, як наслідок, значно послаблюють 
банківську ресурсну базу, що негативно впливає 
на фінансові результати діяльності банківської 
системи. Тому важливо з боку НБУ та Верховної 
Ради України вживати превентивні заходи за-
конодавчо-регулятивного та іншого характеру, 
спрямовані на стабілізацію роботи банківської 
системи загалом та окремих банків зокрема.
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Summary. The influence of financial-economic, 
political and other global and local crises in the 
banking system of Ukraine provision of financial 
resources. At the same time that banks have 
stable resource base is estimated to be a factor 
determining the quality of their (banks) work. 
Analyzed: macroeconomic indexes of Ukraine in view 

of inflationary component and their relationship to 
the performance of the banking system; legislative 
measures aimed at stabilizing the banking system of 
Ukraine in a crisis. Developed and proposed directions 
stabilize functioning domestic banking system in the 
light of the impact of political and economic crisis of 
2013-2014. 

Key words: Banking system, crisis in the banking, resource base of banks of stabilization of bank activity.

The purpose of research is to generalize patterns 
endowments Ukrainian banking system under the 
influence of management and development of rec-
ommendations for stabilization of banks in this en-
vironment. The study shows that the propagation 
processes of globalization, increasing their impact on 
the provision of Ukrainian banks’ financial resources. 
First of all, due to the impact of the crisis in Ukraine 
the processes of depreciation and decline in real GDP 
that is affected with resources and banking system. 

The quality and stability of bank resources is de-
pendent upon external factors (macro-level) and 
micro-level factors (exposed internal effect of indi-
vidual banks). Yes, it is under the influence of exter-
nal factors that significantly change the scope of bank 
liabilities (including their most stable part - deposits 
of the population) and the banks’ own capital .The 
impact of the banking system of Ukraine directly 
dependent on the stability of banks’ resources. Ex-
ternal risks, which include financial, economic and 
political crises, hardly amenable to that forces banks 
to temporarily stop their activities or shutdowns of 
individual branches and offices. Today in Ukraine, 
under the influence of the current crisis, to prevent 
negative impact on the stability of the banking sys-
tem adopted a number of legislative and regulatory 
measures, including: improved mechanism for ob-
taining financial support of the Deposit Guarantee, 

increased minimum statutory capital of banks; NBU 
can now identify the most important (system) banks; 
Simplified procedure for emergency bank capitaliza-
tion and sales of troubled banks to investors and oth-
ers. Such measures should affect the increase of effi-
ciency of banks and facilitate adequate risk coverage 
with a gradual increase of bank capital. 

However, based on current trends in the banking 
environment that is constantly accompanied by cri-
ses and risks are high, there is a need to develop and 
implement preventive measures in place to mitigate 
the impact of these risks. These measures, according 
to the author, should be: constant monitoring by the 
National Bank of the crisis at the micro and macro 
levels, especially those that may affect Ukraine (iden-
tifying and predicting their frequency, strength, am-
plitude, etc.); development and use of necessary addi-
tional reserves at the level of the NBU and second-tier 
banks; advance notice NBU second-tier banks rela-
tive to the use of necessary precautions; through the 
transition of the banking system installed NBU dif-
ferent (tighter) level: economic standards, increased 
provisions, rules and standards of customer service, 
etc.; not quite clear and understandable. Improving 
the efficiency of banks with existing and potential 
clients to work towards implementation of specific 
(individual) deposit programs; use professional ex-
perience and capabilities of bank employees (includ-
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ing employees IT- sectors) on the “searching” and en-
courage new and existing customers delay and more. 

Crises that accompany modern banking activities 
are unavoidable and occur periodically. Global crisis 
significantly affected, primarily on macroeconomic 
stability, which illustrates the situation in Ukraine 
and, as a result, significantly weaken the banking 

resource base, which adversely affect the financial 
performance of the banking system. Therefore, it is 
important, that the NBU and the Verkhovna Rada of 
Ukraine took legislative, regulatory and other mea-
sures aimed at stabilizing the banking system, as a 
whole and individual banks in particular.
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Постановка проблеми. Реалізація основних 
підходів до прогнозування індикаторів виробни-
цтва машинобудівних підприємств в умовах не-
визначеності, наприклад застосування концеп-
ції віртуального ринку в процесі стратегічного 
планування або застосування декомпозиційного 
підходу, потребує розробки складних економіко-
математичних моделей, від точності яких зале-
жить якість цих прогнозів. Вони лежать в основі 
формування інформаційних систем підприємств, 
під якими розуміють систему збору, збереження, 
обробки, накопичення, пошуку та передачі даних 
в процесі прийняття управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Поняття «система» досить широко використо-
вується в усіх областях знань, але немає єдиного 
загального визначення для характеристики усіх 
часткових випадків. М. Месарович, Я. Такахара, 
Ф. Перегудова розглядають систему як набір пев-
них елементів та зв’язків між ними [1; 2; 3]. За-
сновником теорії систем у 30-х роках ХХ ст. вва-
жають Л. фон Берталанфі, який визначав систему 
як «комплекс компонентів, що взаємодіють між 
собою» [4, с. 158] або як «сукупність елементів, 

які знаходяться у певних взаємовідносинах один 
з одним та з відповідним середовищем» [5; 6]. 
Особливе місце серед систем займають інформа-
ційні, під якими розуміють систему збору, збере-
ження, накопичення, пошуку та передачі даних 
в процесі управління, планування та організації 
виробництва [7; 8]. Достатньо поширеним є ви-
значення «автоматизованих інформаційних сис-
тем» (АІС), до яких відносять лише ті ІС, в яких 
для збору, збереження, накопичення, пошуку та 
передачі даних використовуються засоби обчис-
лювальної техніки [9; 10].

Виокремлення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується озна-
чена стаття. Основна проблема отримання керів-
никами підрозділів підприємства управлінської 
інформації полягає в тому, що вона має бути сво-
єчасною, достовірною та в необхідному обсязі. 
Тому для ефективного стратегічного планування 
діяльності підприємства доцільним є вдоскона-
лення процесу прогнозування індикаторів ви-
робництва на засадах системного підходу.

Метою наукового дослідження є практичні 
рекомендації щодо вдосконалення інформацій-
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ного забезпечення прогнозування індикаторів 
виробництва для підвищення обґрунтованості 
прийняття управлінських рішень менеджментом 
підприємства.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Бази даних інформаційних систем 
сьогодні стають одними з найважливіших дже-
рел інформації сучасного підприємства. У свою 
чергу, придбання передового програмного за-
безпечення призначеного для управління під-
приємством фактично дозволяє отримати його 
складову – знання, за незначну частину ціни їх-
нього нагромадження. Таким чином, еволюційне 
вдосконалювання інформаційного забезпечення 
підприємства в перспективі стає одним з най-
важливіших засобів його управління.

Математичний інструментарій, що викорис-
товується для підтримки прогнозування в проце-
сі стратегічного планування діяльності підпри-
ємства, має споживну вартість тільки у випадку 
його реалізації у вигляді діючого програмного 
забезпечення. 

Розробка інформаційних систем повинна 
включати в себе автоматизацію процесу про-
гнозування з акцентом на комплексний підхід, 
оскільки використання лише одно з методів про-
гнозування не забезпечить достатню точність. У 
свою чергу, перевагою комплексного методу, крім 
більш досконалого прогнозу, є висока достовір-
ність розрахунків фактично отриманих значень 
показників впливу, а також особливо детальний 
аналіз відхилень реальних даних від прогнозних.

Відповідно до особливостей взаємозв’язків у 
логічній інформаційній моделі прогнозування 
індикаторів виробництва на засадах системного 
підходу автоматизована інформаційна система, 
як засіб вдосконалення характеристик інформа-
ційної системи підтримки прогнозування, пови-
нна включати такі функціональні модулі:

1. Автоматизоване прогнозування на основі 
багатофакторної моделі (проводиться аналіз по-
казників попиту, виробництва та невизначеності 
на результат і будується регресійна лінія зв’язку).

2. Автоматизоване експертне прогнозування 
(система передбачає фіксацію прогнозів відпо-
відної кількості експертів).

3. Автоматизоване прогнозування на основі 
декомпозиційного підходу (передбачає поєднан-
ня якісних та кількісних методів).

4. Автоматизоване прогнозування на основі 
S-подібної функції (аналізується динаміка зміни 
обсягів виробництва під впливом зміни часу).

5. Автоматизоване прогнозування етапу жит-

тєвого циклу продукції (оснований на концепції 
віртуального ринку).

Етапи інформаційного забезпечення прогно-
зування індикаторів виробництва підприємства 
на засадах системного підходу:

1. Формування бази даних довідників. Довід-
ники виступають основою у подальшому про-
гнозуванні та характеризуються своєю універ-
сальністю, оскільки можуть бути застосовані для 
великої кількості моделей. Етап реалізовується 
шляхом введення користувачем даних про фахів-
ців із досліджуваних питань, переліку показни-
ків невизначеності середовища існування ринку 
та прогнозних об’єктів. Форми, які використову-
ються на даному етапі: «Експерти», «Показники 
прогнозування», «Об’єкти прогнозування», – 
пункт головного меню «Довідники».

2. Заповнення вхідних даних моделі. Користу-
вачеві інформаційних систем із переліку доступ-
них чинників необхідно вказуються ті, які відно-
сяться до відповідного об’єкту прогнозування (з 
уточненням скороченого позначення та одиниць 
виміру) та заповнити їх фактичними та прогноз-
ними значеннями. Показник часу повинен вказу-
ватися автоматично інформаційною системою, 
оскільки без нього неможливо розрахувати про-
гноз. 

3. Вибір параметрів прогнозування. Розробни-
ки прогнозу повинні вказати відповідній системі, 
що розрахунки необхідно робити за комплек-
сним підходом, відібрати показники невизначе-
ності по даному об’єкту і прогнозу, а також за-
значити кількість періодів на які здійснюється 
прогнозування. Така кількість передбачає існу-
вання необхідних вхідних параметрів моделі, які 
були вказані на попередньому етапі. У випадку, 
якщо інформації не вистачає, то автоматизована 
інформаційна система повинна видати відповід-
не повідомлення та користувачеві необхідно буде 
повернутися на попередній етап дослідження.

4. Введення прогнозних значень експертів. Пе-
редбачає відбір експертів із присвоєнням вагових 
коефіцієнтів, що відносяться до прогнозування 
за результативним показником, а також введення 
оптимістичного та песимістичного прогнозного 
значення по кожному експерту на таку кількість 
періодів, які були зазначені на попередньому ета-
пі. Після цього система самостійно повинна роз-
раховувати середньозважені прогнозні значення 
на основі важливості кожного з експертів. 

5. Автоматизовані розрахунки інформаційної 
системи. Відбувається без втручання користува-
чів і передбачає перевірку повноти та точності 
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введених даних за результатами якої проводять-
ся автоматичні розрахунки системи. Прогнозна 
модель може будуватися на основі комплексного 
поєднання методів експертних оцінок (базують-
ся на використанні неповної інформації, інтуїції 
та досвіді спеціалістів у певній сфері), екстрапо-
ляції та інтерполяції (передбачають проведення 
спостереження динаміки зміни продажу продук-
ції, визначення тенденцій та їхнє продовження на 
майбутні періоди), а також статистичних методів 
(полягають в зборі статистичних даних, які від-
носяться до певного періоду часу, та на основі 
них визначається очікуване значення прогнозо-
ваної ознаки).

У разі успішного виконання всіх процедур 
автоматизована інформаційна система повинна 
відображати такі основні елементи: прогнозну 
модель, коефіцієнт детермінації, середнє лінійне 
відхилення, коефіцієнт Дарбіна-Уотсона, коефі-
цієнти кореляції, критерій мультиколінеарності, 
коефіцієнт апроксимації. Також на даному етапі 
розраховується кореляційна матриця за показ-
никами впливу, що дозволяє видали зайві чинни-
ки з моделі. У випадку зміни вхідних параметрів 
(значень змінних, кількості показників тощо) по-
винна існувати можливість автоматичного онов-
лення моделі. 

6. Автоматизоване формування звіту за ре-
зультатами дослідження. Знову проводиться 
без втручання користувачів та передбачає отри-
мання вихідної інформації як результату про-
гнозування обсягів виробництва з використан-
ням автоматизованих інформаційних систем на 
машинобудівному підприємстві. Здійснюється 
квантування, що передбачає об’єднання інфор-
мації з усіх таблиць бази даних та розміщення її 
відповідно до структури вихідної форми: 

- мета, об’єкт тип та період прогнозу;
- підсумковий прогноз експертного прогнозу-

вання;
- значення показників впливу;
- результати перевірки на адекватність та точ-

ність;
- графічне зображення прогнозу.
Звітна інформація може бути використана 

для нового прогнозування, тобто відбуваєть-
ся так званий зворотній зв’язок. Доповнення 
функціональних характеристики інформацій-
ного забезпечення прогнозування індикаторів 
виробництва підприємства можливе за рахунок 
дослідження комплексу функціональних харак-
теристик, обґрунтування необхідності впрова-
дження та оцінки ефективності функціонування.

Висновки. Інформаційне забезпечення про-
гнозування індикаторів виробництва на засадах 
системного підходу може бути реалізоване у ви-
гляді автоматизованої інформаційної системи, 
що повинна мати у своєму складі такі функці-
ональні модулі, які виконують моделювання 
на основі багатофакторної моделі, експертного 
методу, декомпозиційного підходу, S-подібної 
функції та концепції віртуального ринку. Ета-
пами прогнозування при цьому можуть бути: 
формування бази даних довідників, заповнення 
вхідних даних моделі, вибір параметрів прогно-
зування, автоматизовані розрахунки, форму-
вання звіту та зворотній зв’язок. Використання 
автоматизованого інформаційного забезпечення 
підтримки прогнозування обсягів виробництва 
підприємств в умовах невизначеності дасть мож-
ливість керівникам отримувати корисну інфор-
мацію, що у свою чергу сприятиме ефективному 
стратегічному плануванню та вчасного прийнят-
тя управлінських рішень.
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Summary. Concretized the concept of an 
automated information system. Identified functional 
modules providing information of forecasting 
the enterprise. The possible stages of production 

forecasting indicators on the basis of a systematic 
approach. We describe the structural elements of the 
quantization information.
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Different approaches to forecasting indicators of 
production engineering companies need to create 
complex models, the accuracy of which depends on 
the quality of forecasts. Such models are underlying 
information systems. The problem submitting infor-
mation managers of business units is that it must be 
timely, accurate and in sufficient quantity. It is there-
fore advisable to use information provision forecast-
ing indicators of production on the basis of a system-
atic approach to effective strategic planning.

Development of information systems should in-
clude automated forecasting process with an empha-
sis on an integrated approach, the advantage is in 
addition to a better forecast is high confidence cal-
culations actual values of impact, and particularly 
detailed consideration of the real data of forecasting.

Automated information systems as a means of 
improving the performance of information system 
support forecasting, should have the following func-
tional modules: automated prediction based on mul-
tifactor models, expert forecasting, prediction-based 
decomposition approach, the prediction based on the 
S-shaped function prediction stage of the product life 
cycle.

Stages of information supply forecasting indica-
tors of production on the basis of a systematic ap-
proach: setting database directories, filling in the 
input model, the choice of parameters forecasting, 
introduction predictive values Experts automated in-
formation system calculations, reports of survey.
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Анотація. У статті автором розглянуто 
вплив розвитку подій у східному регіоні України 
на її соціально-економічне становище. Наведено 
характеристику наслідків та загроз, що є при-
таманними для даного періоду. Визначено пер-
спективи та надано рекомендації щодо врегу-
лювання подальшої ситуації в країні.

Аннотация. В статье автором рассмотре-
ны влияние развития событий в восточном ре-
гионе Украины на ее социально-экономическое 
положение. Приведена характеристика послед-
ствий и угроз, которые присущи для данного 
периода. Определены перспективы и даны реко-
мендации по урегулированию дальнейшей ситу-
ации в стране.

Ключові слова: АТО, соціально-економічні загрози , ескалація конфлікту. 
Ключевые слова: АТО, социально-экономические угрозы, эскалация конфликта.

Постановка проблеми. Агресія Росії проти 
України, результатом якої стала втрата остан-
ньою Кримського півострову, оголила ряд сер-
йозних економічних та соціальних проблем і 
одночасно породила нові. Після виснажливого 
протистояння на Майдані і боротьби з попере-
днім режимом влади, яке здійснило негативний 
вплив на ситуацію в країні, анексія Криму та вій-
ськове вторгнення Росії в південно-східну Украї-
ну стали причинами формування соціально-еко-
номічних загроз, що переросли в надзвичайні 
ситуації соціально-політичного характеру.

Ціль врегулювання збройно-політичних кон-
фліктів полягає в мінімізації збитку і негативних 
наслідків для кожної із сторін, що ведуть воєнні 
дії, за вдяки чому сам конфлікт стає більш про-
дуктивним. Враховуючи тривалість конфронта-
ції на сході України та кількість збитків, яких вже 
зазнала наша країна, це питання стає особливо 
актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема знаходження ефективних способів 
врегулювання збройних конфліктів і війн здавна 
привертала й нині привертає до себе увагу сві-
тової наукової думки через її величезне значен-
ня для людства. На жаль, на сьогоднішній день 
Україна також зіткнулася з необхідністю вирі-
шення конфлікту, тому це питання потребує на-
гального дослідження.

Метою статті є дослідження соціальних та 
економічних проблем, пов’язаних з проведенням 
антитерористичної операції у східних областях 
України та надання рекомендацій щодо прове-
дення майбутніх реформ в контексті подальшого 
розвитку ситуації, що склалася.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Виникнення та розвиток конфлікту 
на сході України зумовило невпинне погіршення 
економічних показників розвитку Донецької та 
Луганської областей, яке супроводжується також 
втратою частини активів. Оцінки вартості зруй-
нованих складових виробничої, комунальної, 
соціальної, транспортної, енергетичної та іншої 
інфраструктури несуть орієнтовний характер че-
рез неможливість оглянути об’єкти, розташовані 
на підконтрольній терористичним угрупованням 
території.

За даними Управління по координації гума-
нітарних питань (УКГП) ООН з початку зброй-
ного конфлікту на сході України загинуло що-
найменше 4132 особи (включаючи пасажирів 
малайзійсь кого Boeing, що зазнав катастрофи) і 
9747 поранені.

За даними Мінрегіону [13], станом на 1 лис-
топада цього року у Донецькій та Луганській об-
ластях пошкоджено або зруйновано 227 об’єктів 
освіти, 48 – охорони здоров’я, 56 – культурного 
і спортивного призначення, 91 – адміністративні 
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будівлі, 14 об’єктів торгівлі та 132 промислових 
об’єкта на загальну суму 5 млрд 788 млн гри-
вень (рис. 1). Без житла залишилось понад 710 
тис. осіб. У Донецькій області зруйновано та по-
шкоджено близько 4740 житлових будинків, у 
Лугансь кій області – понад 690.

Рис. 1 Кількість зруйнованих або пошкоджених об’єктів у Донецькій 
та Луганській областях станом на 01.11.2014

Джерело: [13]

В результаті, загальна сума економічних втрат 
України через бойові дії на Донбасі склала понад 
30 млрд. грн [1].

Важливість регіону Донбасу в плані генеру-
вання макроекономічної дестабілізації для кра-
їни в цілому визначається ступенем залученості 
регіону в виробничу діяльність та фінансові по-
токи України. Так, валовий регіональний про-
дукт Донецької та Луганської областей становив 
15,7 % (2012 р.) від загальноукраїнського. Змен-
шення ВВП країни, викликане падінням ви-
робництва в регіоні, може збільшити показник 

відношення державного боргу до ВВП до загроз-
ливого рівня, посилюючи і без того слабку кре-
дитну привабливість України. На рис. 2 наведені 
фактичні і прогнозні дані за попереднім показ-
ником, підготовлені МВФ. Прогнозні показники 
МВФ на 2014 р. по ВВП і державному боргу/ВВП 
(-5 % і 56,5 % відповідно) не враховує відділення 
Криму і збройний конфлікт на Сході країни. Не 
можна виключати, що поглиблення конфлікту 
в регіоні спровокує прискорення падіння ВВП, 
отже, боргове навантаження на економіку зросте 
ще більше.

Рис. 2. Динаміка показника державний борг/ВВП України протягом 2011–2014 рр.
за розрахунками МВФ, %

Джерело: [5].

Відновлення об’єктів житлового фонду, за по-
передніми оцінками фахівців міністерства, по-
требуватиме близько 1 млрд. 750 млн грн. Для 
відновлення функціонування систем життєза-
безпечення населення (об’єктів тепло-, водопос-
тачання та водовідведення) необхідно близько 
70 млн грн.
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За таких умов Україна не зможе залучати не-
обхідні ресурси на зовнішніх ринках капіталу як 
мінімум протягом найближчих декількох років. 
Міжнародні кредитні рейтинги країни будуть 
знижені до дефолтного рівня. Враховуючи стан 
державних фінансів, без зовнішньої допомоги 
та реструктуризації боргів в Україні ймовірність 
дефолту буде зростати. У лютому 2014 міжна-
родні рейтингові агентства Moody’s, Standard & 
Poor’s і Fitch знизили довгостроковий кредит-
ний рейтинг і довгостроковий рейтинг України 
за зобов’язаннями в іноземній валюті з негатив-
ним прогнозом. Рейтингові агентства зійшлися в 
думці, що вже тоді економіка України перебувала 
на межі дефолту. У травні агентство Standard & 
Poor’s допустило, що в разі втрати частини тери-
торії Україна може припинити виплати по креди-
тах.

Нестабільність на Сході буде негативно впли-
вати на стан державних фінансів і на банківську 

систему країни. Зокрема, негативний ефект дес-
табілізації на державні фінанси відбуватиметь-
ся через такі канали, як: платежі до державного 
бюджету; платежі по заборгованості перед дер-
жавними банками, постачальниками газу, елек-
троенергії та ін.; звуження можливостей НБУ по 
емісії гривні з причини погіршення показників 
платіжного балансу. 

За даними Державної фіскальної служби 
України [3], у травні-липні 2014 р. надходження 
до державного бюджету від підприємств-платни-
ків податків Донецької області склали 4,4 млрд 
грн, що на 26,7 % менше від надходжень відповід-
ного періоду минулого року; Луганської області – 
1,4  млрд  грн, менше щодо відповідного періоду 
минулого року на 26,8 % (рис.3). Питома вага 
збору до держбюджету від платників Донеччини 
за згаданий період зменшилась до 5,3 % (7,2  % у 
травні-липні 2013 року), від платників Луганщи-
ни – до 1,7 % (2,4 % у травні-липні 2013 року).

Рис. 3. Надходження до державного бюджету від підприємств-платників податків 
Донецької та Луганської областей, млрд. грн.

Джерело: [3]

За розрахунками Мінфіну [4], у зв’язку з вій-
ськовим конфліктом на Донбасі та поточною еко-
номічною ситуацією очікується посилення нега-
тивних тенденцій, втрати державного бюджету 
за податковими платежами до кінця року стано-
витимуть не менше 18 млрд грн.

Погіршення економічних показників в ре-
гіоні буде мати своїм наслідком зниження пла-
тіжної дисципліни як в приватному, так і в кор-
поративному сегментах. Таким чином, можна 
прогнозувати зменшення надходжень платежів 
за природний газ, електроенергію, послуги ЖКГ, 
що спричинить необхідність пошуку додаткових 
ресурсів для підтримки державних монополій в 
енергетиці, а також для дотування місцевих під-
приємств ЖКГ.

Збільшення дефіциту державного бюджету на 
тлі дефіциту валютних надходжень в країну зву-
жує можливості емісії гривні НБУ, яка може бути 
використана для надання кредитів Міністерству 
фінансів України та операцій на відкритому рин-
ку. Тому в таких умовах емісія гривні буде прово-
кувати девальвацію і сприяти посиленню інфля-
ційних процесів, погіршуючи стан державних 
фінансів.

Дестабілізація ситуації в Донецькій і Луган-
ській областях може значно посилити негативні 
тенденції і в промисловому виробництві, оскіль-
ки в регіоні створюється четверта частина всього 
випуску промислової продукції України. Внесок 
Донецької області в загальний обсяг реалізо-
ваної промислової продукції становить 18,5 %, 
Лугансь кої – 6,1 % (за даними 2013 р. (табл. 1)).
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У першому півріччі 2014 р. загальне промис-
лове виробництво в Україні скоротилося на 5 %, 
в т.ч. в Донецькій області – 13 % на, в Луганській 
області – 1,6 %. В 2013 р. скорочення промис-
лового виробництва в цих областях було також 
істотним – 6,5 % і 9 % відповідно. Погіршення 
динаміки розвитку промисловості регіону обу-
мовлено, перш за все, падінням виробництва в 
металургії, машинобудуванні та хімічній про-
мисловості. Головні причини падіння випуску 
в цих галузях   – незначний попит на зовнішніх 

ринках і різке скорочення поставок на росій-
ський ринок внаслідок українсько-російського 
конфлікту. Найбільш відчутний спад відчувають 
трубна і машинобудівна промисловість – най-
більш залежні від російського ринку галузі, які 
практично не мають альтернативних ринків. Лі-
дери падіння  – вагонобудівні підприємства, які 
близько 80 % своєї продукції направляли в Росію, 
зараз намагаються знизити витрати, звільняючи 
персонал і скорочуючи робочий тиждень.

Таблиця 1
Випуск продукції основних галузей промисловості в Донецькій і Луганській 

областях протягом І півріччя 2014 р.

Україна Донецька обл. Луганська обл. Донецька обл. Луганська обл.

в абсолютному вираженні, млрд. грн доля області, %

Виробництво і поставки газу 219,3 35,3 10,3 16,1% 4,7%

Виробництво металу і 
металічних виробів 197,0 67,9 18,4 34,5% 9,3%

Добувна промисловість 147,6 35,4 12,3 24,0% 8,4%
Машинобудування 109,0 17,3 7,5 15,9% 6,9%
Виробництво хімічної 
продукції 49,3 7,8 6,4 15,9% 12,9%

Виробництво коксу і 
продуктів нафтопереробки 44,1 13,3 5,6 30,2% 12,6%

Всього промисловість 1111,2 205,7 67,8 18,5% 6,1%

Джерело: [5]

Наростання конфлікту призведе до подаль-
шого прискорення падіння промислового вироб-
ництва в регіоні і в цілому по Україні, що стане 
очевидним вже у другому півріччі 2014 р.

Бойові дії вплинули на діяльність енергетич-
ної сфери. За інформацією Міненерговугілля 
[14], всі теплоелектростанції Донбасу пошкодже-
ні. Йдеться про Старобешівську, Слов’янську, 
Курахівську, Зуївську, Луганську, Вуглегірську і 
Миронівську ТЕС. Вугільні підприємства також 
зазнали збитків. З 93 шахт нормально працюють 
лише 24, оскільки більша частина з них захопле-
на терористами. В результаті, отримувати вугілля 
звідти Україна не може. Але уряд України підпи-
сав зовнішні контракти, зокрема з Південноаф-
риканською Республікою та іншими країнами на 
постачання вугілля. Це вугілля вже надходить 
до України, при цьому існують всі можливості 
встигнути доставити його за графіком до елек-
тростанцій. Близько 1 млн. тонн вугілля до кінця 
року має бути доставлено.

З розвитком конфлікту пасажиропотік на 
маршрутах Донецької та Луганської області та-
кож суттєво скоротився. Рух транспорту (авто-
мобільний, залізничний) на півночі Донецької 
області вже практично паралізовано, був захо-
плений пост централізації електротранспорту на 
станції Слов’янськ. 

Донецька залізниця лідирує за обсягами і ін-
тенсивності вантажних перевезень в Україні і 
перевозить більше третини від загального обсягу 
вантажів Укрзалізниці. Розширення зони війсь-
кових дій може призвести до перебоїв Донецької 
залізниці. Це в першу чергу негативно вплине на 
роботу регіональних промислових підприємств, 
що покладаються на вантажні залізничні пере-
везення. Крім того, зниження ділової активності 
в регіоні призведе до зниження вантажообігу і 
погіршення фінансових показників роботи Доне-
цької залізниці, що буде відображено і на резуль-
татах Укрзалізниці. Однак за підсумками 1 квар-
талу 2014 р. на Донецькій залізниці вантажообіг 
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практично не змінився (зростання + 0,7 % порів-
няно з 2014 р). 

Також досить вагоме значення має ще один 
комунікаційний центр, Донецький аеропорт, 
який в змозі забезпечити повітряні перевезення 
літаків усіх типів. Після серії обстрілів, що від-
булися за останні п’ять місяців, інфраструктура 
аеропорту серйозно пошкоджена, проте об’єкт є 
стратегічно важливим.

Проведення бойових дій на сході країни, крім 
економічних породило також низку соціальних і 
гуманітарних проблем.

По-перше, поява в Україні категорії внутріш-
ньо переміщених осіб, кількість яких за офіцій-
ними даними сягнула понад 450 тисяч.  Проте 
офіційна статистика не відображає реальних 
масштабів переселення, оскільки частина грома-
дян покидає зону бойових дій самостійно (пере-
їзд до родичів, знайомих, тощо без проходження 
реєстрації).

За оперативною інформацією Міжвідомчого 
координаційного штабу, станом на 18.11.2014 р. 
загальна кількість громадян України, які пересе-
лені з Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополь до інших регіонів, складає 19 тис. 367 
осіб, у тому числі 5 тис. 395 дітей, 1 тис. 392 інва-
лідів та осіб похилого віку.

З району проведення АТО до інших регіонів 
переселено 447 тис. 459 осіб, у тому числі 122 тис. 
734 дитини, 88 тис. 106 інвалідів та осіб похилого 
віку (у тому числі тимчасово переміщених в меж-
ах Донецької (67 тис. 441 особа) та Луганської 
(30 тис. 120 осіб) областей). За добу – 1619 осіб, 
у тому числі 93 дитини, 741 інвалід та особи по-
хилого віку.

Всього тимчасово розміщено 466 тис. 826 осіб, 
у тому числі 128 тис. 129 дітей, 89 тис. 498 інва-
лідів та осіб похилого віку. За добу – 1661 особа, 
у тому числі 107 дітей, 743 інваліди та особи по-
хилого віку.

Психологами системи ДСНС України разом з 
представниками державних органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, громадських 
(волонтерських) організацій та волонтерів здій-
снено психологічний супровід, надання психо-
логічної допомоги та сприяння громадянам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої тери-
торії та районів проведення антитерористичної 
операції. Надано психологічну допомогу (всього 
за весь період) 107 тис. 401 особі, у тому числі 
32 тис. 420 дітям, 15 тис. 117 інвалідам та особам 
похилого віку (за добу 839 особам, у тому числі 
86 дітям, 408 інвалідам та особам похилого віку).

Основні проблемні питання: соціальне забез-
печення – 86,2 %, працевлаштування – 75,3 %, 
житлово-побутові – 54,3 %, матеріальне забезпе-
чення – 49,7 %, психологічна адаптація – 38,3 %.

На мою думку, вищезазначені процеси ство-
рюють необхідність здійснення кроків з боку дер-
жави щодо громадян України, які переміщуються 
з районів проведення АТО та Криму, перш за все 
у питаннях життєзабезпечення. Однак, масштаб 
процесів та обмеженість ресурсів держави ство-
рюють додаткове навантаження, перш за все, на 
органи місцевої влади.

Зокрема, складна ситуація у м. Києві, де 
прийнято 28656 осіб, Запорізькій (24044 осіб), 
Дніпропетровській (21796 осіб), Харківській 
(17888 особи), Одеській (13772 осіб), Полтавській 
(10441 особа), Київській (7955 осіб) та Львівській 
(5987 осіб) областях. При цьому, кількість при-
міщень, у яких можливе розміщення внутрішньо 
переміщених осіб, є недостатньою.

Регіональними штабами спільно з місцеви-
ми органами виконавчої влади визначено 1480 
об’єктів різних форм власності, у яких можли-
ве розміщення 18  698 внутрішньо переміщених 
осіб.

За оцінками МОЗ України, для створення 
резерву лікарських засобів, виробів медичного 
призначення та медичного обладнання, для запо-
бігання та ліквідації медико-санітарних наслідків 
в зоні проведення АТО необхідні додаткові ко-
шти з резервного фонду у сумі 23,57 млн. грн. [7].

Спостерігається, погіршення ситуації на рин-
ку праці Донбасу та загалом по Україні. Так, у 
липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року 
потреба підприємств у працівниках у Донецькій 
області зменшилася в 2,1 рази, а в Луганській – в 
1,6 рази. За інформацією Міністерства соціаль-
ної політики України (з 15.04.2014 по 14.08.2014), 
183 підприємства Донецької області подали ін-
формацію щодо можливого вивільнення 5,6 тис. 
осіб [8].

За період з 1 березня по 20 серпня 2014 року 
до центрів зайнятості звернулися за сприянням 
у працевлаштуванні лише 7,6 тис. внутрішньо 
переміщених осіб, з них статус зареєстрованого 
безробітного отримали 4,4 тис. осіб.

Допомогу по безробіттю отримують 3,6 тис. 
осіб. За направленням державної служби зайня-
тості працевлаштувалися 1,2 тис. осіб.

Найбільше зареєстровано безробітних з числа 
переселенців у м. Києві (849 осіб), Дніпропетров-
ській (804 особи), Запорізькій (802 особи), Хар-
ківській (703 особи) та Черкаській (372 особи) 
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областях.
Зазначені явища відбуваються на фоні нега-

тивних тенденцій на ринку праці по всій країні – 
зменшення чисельності зайнятого населення, 
скорочення чисельності працівників, переведен-
ня працівників на короткий робочий день, тощо.

За даними Державної служби статистики 
України, у І кварталі 2014 року чисельність за-
йнятого населення у віці 15-70 років порівняно 
з І кварталом 2013 року зменшилася на 683,3 тис. 
осіб та становила 19,4 млн осіб, рівень зайнятості 
населення знизився з 59,3 % до 57,6 % [5].

За інформацією консалтингової компанії 
Ernst&Young, у І кварталі 2014 року 10 % опита-
них нею компаній скоротили персонал у серед-
ньому на 4 % (в опитуванні брали участь понад 
50 компаній з десяти галузей економіки), у 12 % 
компаній очікується скорочення у ІІ кварталі по-
точного року в середньому 6 % робочих місць [9].

Збільшується чисельність працівників, які з 
економічних причин переведені на неповний ро-
бочий день (тиждень).

За січень-червень 2014 року в Україні 717 тис. 
осіб були переведені на неповний робочий тиж-
день, тоді як протягом усього 2013 року на не-
повний робочий тиждень було переведено 
798,6 тис. осіб.

Існуючі проблеми на ринку праці створюють 
передумови для розвитку неформальної зайня-
тості. Частка зайнятих у неформальному секторі 
по відношенню до загальної чисельності зайня-
тих збільшилася з 14,8 % у 2000 р. до 23,9 % у 2014 
р. Такий рівень неконтрольованої зайнятості 
призводить до збереження безробіття у прихо-
ваному вигляді та ненадходження коштів до бю-
джетів усіх рівнів.

За прогнозами фахівців Федерації робото-
давців України, наприкінці осені 2014 року очі-
кується збільшення кількості безробітних (за 
оптимістичними прогнозами) до 2,0 млн. осіб. 
Проте кількість безробітних може бути і більша, 
оскільки відсутня повна інформація щодо кіль-
кості безробітних та руйнування інфраструкту-
ри підприємств у Донецькій та Луганській облас-
тях [11].

Характерним відображенням нинішньої си-
туації є зменшення розмірів доходів населення. 
За результатами статистичного спостереження 
в першій половині року у всіх областях України, 
окрім Донецької та Луганської, спостерігалося 
зростання розміру середньомісячної номіналь-
ної заробітної плати.

За даними Держкомстату, зменшення розміру 

номінальної середньої заробітної плати у Доне-
цькій та Луганській областях у січні-липні 2014 р. 
порівняно із січнем становило 18,8 % та 12,7 % 
відповідно [5].

За 6 місяців 2014 року порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року  реальна заробітна 
плата зменшилась на 0,4 %.

Відповідно до консенсус-прогнозу Міністер-
ства економіки і торгівельного розвитку Украї-
ни наявний дохід населення у 2014 році станови-
тиме 1291 млрд. грн, що на 15,6 % менше ніж у 
2013 році [10].

Негативною є ситуація і в Росії. Світовий банк 
знизив прогноз зростання ВВП РФ в 2014 році до 
0,5 % [12]. Також офіційний курс долара до рубля, 
встановлений Банком Росії з 10 жовтня 2014 ро ку, 
зменшився на 0,19 коп. і склав 39,9800 руб./ дол. 
Основними факторами тиску на рубль можна 
вважати падіння цін на нафту, а також дефіцит 
американської валюти в умовах відтоку капіталу 
з Росії і необхідності погашати зовнішні позики 
при обмеженні доступу до західних ресурсів. 

На нашу думку, геополітична напруженість, 
як і раніше, впливатиме на російську економіку 
через вже існуючі канали розповсюдження кри-
зи. Введення додаткових санкцій протягом про-
гнозного періоду може призвести до збільшення 
невизначеності економічної політики, втечі капі-
талу, високої волатильності валютного курсу і ще 
більше послаблення рубля, що матиме згубний 
вплив на рівень довіри та інвестиційну актив-
ність.

Висновки. Отже, загострення конфліктної си-
туації у східній частині території України зумо-
вило появу економічних та соціальних проблем, 
що негативно впливають на розвиток країни в 
цілому.

Разом з тим, слід зазначити, що ситуація може 
ускладнитись, а обсяги втрат значно зростуть 
внаслідок вчинення протиправних (диверсійних, 
терористичних) дій на потенційно небезпечних 
об’єктах та/або порушення умов тимчасового 
припинення вогню та, як наслідок, чергової еска-
лації збройного протистояння, поширення його 
на нові території країни.

Тому, на нашу думку, на даному етапі форму-
вання пакету першочергових реформ щодо по-
дальшого розвитку України, повинні увійти ті 
реформи, метою яких є: 

- декриміналізація бізнесу; ліквідація інсти-
туціональної основи тіньової економіки в регіоні 
(фінансових схем, бізнес-практик, нормативних 
актів і т.п.), що служить фундаментом для органі-
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зованої злочинності, яка, в свою чергу, є елемен-
том збройного заколоту; 

- інституційні реформи, спрямовані на за-
хист прав людини (заповнення правових лакун 
щодо захисту економічних і гуманітарних прав 
жителів України, прийняття нових нормативних 
актів, вирішення всіх проблем, що пов’язані з бі-
женцями, і т.п.), судова реформа, посилення га-
рантій прав власності та ін. 

- структурні реформи, які закладають фун-
дамент майбутнього відродження Донбасу (при 
реалізації сценарію реінтеграції), припускають 
комплекс заходів по демонополізації економіки, 
введенню нових правил у вуглевидобутку (при-
пинення субсидування збиткових шахт) в енер-
гетиці, сільському господарстві та ін.

В цьому контексті важливе значення має ви-
конання домовленостей, підписаних 05.09.2014 р. 
у Мінську, які передбачають повне припинення 
вогню на Донбасі та виведення найманців. На 
сьогоднішній день успішною є та частина перего-
ворів, яка стосується обміну полоненими. Осно-
вне завдання – витягнути максимальну кількість 

наших військовослужбовців з полону. Проте об-
говорення якихось мирних ініціатив залишаєть-
ся невиконаним, незважаючи на те, що існують 
всі для цього можливості.

Підписання Закону України «Про очищення 
влади» 09.10.2014 р. та ухвалення найближчим 
часом Закону «Про створення Антикорупційно-
го бюро» несуть не менш значний вплив на фор-
мування дієвого механізму органів державної 
влади і місцевого самоврядування, що є особли-
во актуально з огляду на теперішню ситуацію в 
країні. В основі цих документів покладено забо-
рони окремим фізичним особам обіймати певні 
посади (крім виборних посад) та відповідно роз-
слідування корупційних злочинів, які вчинені 
вищими посадовими особами держави або ста-
новлять особливу суспільну небезпеку.

Тому в результаті практичного впровадження 
поданих напрямків реформ, Україна має всі шан-
си і можливості локалізувати проблему східного 
регіону та забезпечити ефективне функціонуван-
ня і стабільний розвиток соціально-економічної 
системи країни.
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Summary. In the article the author examined the 
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socio-economic situation. The characteristic effects 

and dangers are inherent to this period. Perspectives 
and recommendations for further regulation in the 
country.
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The article reveals the impact of events in East-
ern Ukraine on its socio-economic situation. This 
work gives the characteristic of consequences and 
threats which are inherent for this period. It is noted 
that emergence and development of the conflict in 
the east of Ukraine caused a steady deterioration of 
economic indicators of the development of Donetsk 
and Luhansk regions that resulted in the partial loss 
of assets. It is established that according to the issues 
of the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) 3627 people perished 
and 8447 got wounds since the beginning of armed 
conflict in the east of Ukraine. As a result, the total 
amount of economic losses of Ukraine through mil-
itary operations in Donbas totalled more than UAH 
30 billion.

The influence of an unstable situation in the east-
ern region on public finances and on the country’s 
banking system has been considered. In particu-
lar, the negative effect of destabilization on public 
finances takes place through the channels, such as 
payments to the state budget; payments on debt to 
the state banks, by the suppliers of gas, electric power, 
etc.; narrowing of opportunities of the NBU for issu-
ing hryvnia through the deterioration of the balance 
of payments indicators.

Destabilization of the situation in Donetsk and 
Luhansk regions led to strengthening of negative ten-
dencies in industrial production. As a region produc-

es a quarter of the total industrial output in Ukraine, 
growth of conflict will result in the further accelera-
tion of industrial production decline in this region 
and in the whole of Ukraine, which will become evi-
dent in the second half of 2014.

The article gives a list of social and humanitari-
an problems caused by the military operations in 
the east of the country including the main problems, 
such as emergence of internally displaced people in 
Ukraine, which quantity according to the official fig-
ures exceeded 200 thousand people; deterioration of 
a situation in labour market of Donbas and in general 
across Ukraine; reducing the sizes of the income.

Current situation in Russia is also stated as neg-
ative. The introduction of additional sanctions over 
the forecast period may increase the uncertainty of 
economic policy, capital flight, exchange rate vola-
tility and further weakening of the ruble, which will 
have a detrimental effect on the level of trust and in-
vestment activity.

The article characterizes perspectives and gives 
recommendations in relation to the settlement of 
further situation in the country. Major reforms in 
this area include decriminalization of business; elim-
ination of the institutional framework of the shadow 
economy in the region; institutional reforms aimed at 
protecting human rights; structural reforms that lay 
the foundation for future revival of Donbas.
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Анотація. В статті на основі поєднання 
описового та неструктурного підходу 
Н-статистики проаналізовано конкурентні 
структури банківських ринків країн 
Євросоюзу та України. Порівняння розрахова-
них Н-статистик показало зміщення рівня 
конкуренції на українському ринку банківських 
послуг в бік монополії.

Аннотация. В статье на основе сочета-
ния описательного и неструктурного подхода 
Н-статистики проанализированы конкурент-
ные структуры банковских рынков стран Ев-
росоюза и Украины. Сравнение рассчитанных 
Н-статистик показало смещение уровня конку-
ренции на украинском рынке банковских услуг в 
сторону монополии.

Ключові слова: монополістична конкуренція, індекс Герфіндаля, модель Н-статистики Панзара-Росса.
Ключевые слова: монополистическая конкуренция, индекс Герфиндаля, модель Н-статистики Панзара-Росса.

Постановка проблеми. Актуальність вивчен-
ня та оцінки конкуренції на банківському ринку 
зумовлена насамперед потребами напрацювання 
політики банківського регулювання.

Конкурентне середовище впливає на поведін-
ку окремого банку на ринку. Також треба врахо-
вувати, що при зміні поведінки інших учасників 
ринку, може змінитися і конкурентне середови-
ще, що в свою чергу може привести до зміни виду 
конкуренції. Складна і суперечлива природа 
явища конкуренції не дозволяє її безпосередньо 
спостерігати, а, отже, виміряти її рівень одним 
економічним показником. Звідси, напрацюван-
ня багатьох методів оцінки конкурентної позиції 
кожного учасника та конкурентного середовища 
ринку – від традиційного методу описових показ-
ників місткості та концентрації ринку до низки 
статистичних критеріїв оцінювання конкуренції 
як на макро, так і на макрорівні.

На нашу думку, для об’єктивного визначення 
рівня конкуренції потрібно використати резуль-
тати кількох підходів до її оцінювання. Метою 
даної роботи є аналіз рівня конкуренції в бан-
ківському секторі країн Європейського Союзу і 
України за допомогою поєднання традиційного 
описового структурного методу та неструктур-
ної моделі Панзара-Росса, а також на основі оцін-
ки Н-статистики визначити вплив економічної 

кризи на рівень конкуренції в банківському сек-
торі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 
економічній теорії  до середини ХХ століття було 
сформовано загальне уявлення про сутність та 
рушійні сили конкуренції, виділені її чотири кла-
сичні моделі (монополія, олігополія, досконала та 
монополістична конкуренція), кожний з яких ви-
різняють характерні особливості щодо кількості 
учасників ринку, типів продуктів, умов вступу та 
виходу з ринку, можливостей контролю над ціна-
ми та нецінової конкуренції [1, с. 450-451].

Конкуренція у банківській системі має свої 
галузеві особливості. Посилення конкурентного 
тиску, особливо цінового, змушує банки знижу-
вати процентні ставки за кредитами, що підви-
щує їх доступність для населення і підприємств, 
сприяючи більшому проникненню банківських 
послуг в суспільство і стимулюючи інвестиційні 
процеси в економіці. У термінах мікроекономіч-
ної теорії конкуренція веде до скорочення над-
лишків банків як виробників фінансових послуг 
і, відповідно, нарощування виграшів населення 
і не фінансових підприємств як споживачів цих 
послуг. Але, якщо з тих чи інших причин банки 
ще не встигли накопичити достатніх надлишків, 
скорочення яких під дією конкуренції було б без-
болісним з точки зору стійкості банківської сис-
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теми, то виграші споживачів фінансових послуг 
від жорсткості конкуренції можуть виявитися 
недовгими. Бо зворотною стороною конкуренції 
є скорочення прибутковості банківського бізне-
су. В таких умовах інвестиції в банківський сек-
тор стають менш привабливими, а можливості 
банків капіталізувати прибуток і, відповідально, 
створювати «буфери капіталу», що забезпечують 
стійкість до шоків, обмеженими. Очевидно, що 
під тиском конкуренції банки будуть вишукува-
ти можливості збільшення маржі за рахунок під-
вищення схильності до ризику, що негативно по-
значиться на стійкості банківської системи.

Найбільш поширеним і застосовуваним ме-
тодом оцінки конкурентного середовища зали-
шається описовий структурний метод. Оскільки 
ринкова влада тісно пов’язана із концентрацією, 
то конкуренцію найперше оцінюють показника-
ми концентрації. Ринкова концентрація окрім 
кількості кредитних організацій найчастіше оці-
нюється індексом Герфіндаля (Herfindahl index), 
що обчислюється як сума квадратів відсоткових 
ринкових часток в термінах загальних активів 
та індексом концентрації, який дорівнює частці 
ринку, утримуваній п’ятьма найбільшими інсти-
тутами. Індекс Герфіндаля нижче 1000 є показни-
ком низької концентрації, вище 1800 сигналізує 
про високий ступінь концентрації, між 1000 і 
1800 галузь вважається помірно концентрова-
ною.

Все частіше вживаються сучасні модельні під-
ходи, засновані на виробничо-організаційному 
підході до моделювання банківської діяльності 
(«industrial organization approach to banking») [2, 
3, 6-9]. Він трактує діяльність банку аналогічно 
як діяльність виробничої фірми, яка використо-
вує працю і капітал для виробництва товарів і 
послуг. Банк купує фінансові ресурси (кредити) 
і продає інші фінансові ресурси (депозити). Ви-
робничо-організаційний підхід є теоретичною 
основою емпіричного аналізу конкуренції бан-
ківського сектора, розвиненого в двох головних 
напрямках – пряме та опосередковане оцінюван-
ня.

Пряме оцінювання ґрунтується на індексі 
ринкової влади Лернера, що відображає частку 
ринкової надбавки, яку банк встановлює до ціни 
свого продукту. Ринкова надбавка вимірюється 
як різниця між ціною продукту і його гранични-
ми витратами.

Непряме оцінювання рівня конкурен-
ції поділяється на структурні і неструктур-
ні методи. Структурні моделі використову-

ють гіпотезу структура-поведінка-результат 
(«Structure-conduct-performance» – SCP), що по-
лягає в існуванні зв’язку між структурою галузі 
(числом банків, концентрацією) та поведінкою 
банку, його прибутком та ринковою владою.

Однак структурний підхід не враховує вплив 
поведінки банків та результату їх діяльності на 
структуру ринку, тому інколи в результаті його 
використання отримують протиріччя: на кон-
центрованих ринках банки замість монопольно-
го прибутку отримують прибуток, що відповідає 
конкурентній структурі. І навпаки, за великої 
кількості банків може бути монопольний резуль-
тат.

Як вихід з цієї ситуації розроблені так звані не-
структурні моделі, які робить висновок про тиск 
конкуренції не через екзогенну структуру рин-
ку, а через безпосереднє вимірювання поведінки 
банків на ринку. Найбільшого розповсюдження 
здобули моделі оцінки Н-статистики Панзара-
Росса, що відображає чутливість доходу банку 
до цін ресурсів (Rosse, Panzar, 1977; Panzar, Rosse, 
1987 [6]). Суть підходу Панзара-Росса полягає 
в економетричній оцінці еластичностей про-
центних (або загальних) доходів банків за трьо-
ма факторними цінами – вартостями залучених 
ресурсів, трудових ресурсів і іншими витратами. 
Сума оцінених еластичностей дає Н-статистику 
Панзара-Росса. Згідно з першою теоремою Панза-
ра-Росса, у разі монополії Н-статистика від’ємна. 
Навпаки, в разі монополістичної конкуренції 
Н-статистика знаходиться в діапазоні від нуля до 
одиниці, а в разі досконалої конкуренції – дорів-
нює одиниці (друга теорема Панзара – Росса) [6].

Найбільшого розповсюдження (понад 30 ро-
біт за останні 20 років) здобули моделі оцінки 
Н-статистика Панзара-Росса, що відображає 
чутливість доходу банку до цін ресурсів (Rosse, 
Panzar, 1977; Panzar, Rosse, 1987). Найбільш істот-
ні емпіричні роботи з дослідження конкуренції в 
банківському секторі за допомогою цього підхо-
ду належать авторству Bikker, Haaf (2002); Bikker 
та ін.(2007); Goddard, Wilson, (2006) [9]. Значення 
Н-статистики для російської банківської системи 
розраховували Моісєєв (2007); Мамонов (2010); 
Анісімова, Вєрніков (2011). Модельні оцінки кон-
куренції банківського ринку України зустріча-
ються переважно у комплексних дослідженнях 
закордонних авторів – Drakos, Panagiotis (2005), 
Boone (2013) та інших. Проте, як правило, вони 
будуються на вибірках з банків 1-ї та 2-ї груп. Ві-
тчизняними науковцями проблемі оцінювання 
рівня банківської конкуренції приділено ще не-
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достатньо уваги. В основному використовують-
ся показники місткості ринку та концентрації. 
Модельні підходи Панзара-Росса використані в 
не чисельних роботах, зокрема, авторів Єпіфано-
ва А. О., Ярошенко А. С., Жердецької Л. В., Ко-
рецької Н. І.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Особливістю сучасної світової фінан-
сової системи є посилення процесів концентрації 
банківського капіталу, які спостерігаються в кра-
їнах з різним рівнем економічного розвитку. Від-
бувається перехід від екстенсивної моделі роз-
витку банківської мережі до інтенсивної. Якщо 
в XX  сто літті в багатьох країнах спостерігалося 
істотне зростання числа комерційних банків і 
інтенсивне розширення їх філійної мережі, то 
основні тенденції початку XXI століття – це по-
силення концентрації банківського капіталу і ра-
ціоналізація філійної мережі.

У країнах ЄС в період 2005-2012 років середнє 
значення індексу Герфіндаля, зважене на розмір 
країни, збільшувалася від мінімуму 613 пунктів в 
2006 році до максимуму 690 у 2011 році. А зваже-
на частка п’яти найбільших кредитних інститу-
тів досягла свого максимального значення в 2011 
році – 48 % [5]. Рівень концентрації українських 
банків істотно відстає від середньоєвропейсько-
го. Однак, за вказаний період індекс Герфіндаля 
зріс приблизно на 100 пунктів і становить близь-
ко 500, а індекс концентрації наближається до 
40  %. Враховуючи орієнтацію України на євро-
пейський вектор розвитку можна припустити 
два варіанти: повільне зростання концентрації 
банківського сектора з незначними змінами ін-

ституційної структури, або прискорене зрос-
тання концентрації, що супроводжується різким 
зменшенням кількості банківських установ у ре-
зультаті процесів консолідації.

Можливості описового методу досить обме-
жені. Так, у двох проблемних з точки зору фінан-
сової стабільності країнах ЄС – Греції та Італії, 
маємо діаметрально різні значення показників: 
індекс Герфіндаля становив близько 1200 в Гре-
ції і 350 в Італії, індекс концентрації, відповідно, 
69 % і 34 %.

Тому доцільно доповнювати описовий аналіз 
результатами модельних підходів. В роботі Weill 
(2011) [8] розраховані значення Н-статистики 
країн Європейського Союзу до 2008 року. Для 
порівняльного аналізу використаємо таку ж спе-
цифікацію моделі Панзара-Росса і знайдемо ана-
логічну характеристику для України.

Побудуємо економетричну модель  за даними 
фінансової звітності банків на початок 2008 року 
[4]. Такий вибір часового моменту дослідження 
зумовлений передумовою використання підхо-
ду Панзара-Росса – наявністю макроекономічної 
рівноваги. На цей момент  банківська система 
України мала найкращий фінансовий результат 
діяльності і могла накопичити буферний капітал 
на випадок економічних потрясінь [4].

Специфікація моделі :

де R – доходи банку (залежна змінна); FIP  – 
ціни на фактори виробництва; ETA – рівень ка-
піталізації; TA– сукупні активи; ε – залишок мо-
делі.

Деталізуємо залежну та пояснюючі змінні:
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Фактор Х1 задає ціну залучених коштів, фак-
тор Х2 – ціна людського капіталу, Х3 – ціна ви-
користання основних засобів та обслуговування 

програмного забезпечення.
За допомогою ПП Statistica отримано таку 

економетричну модель:

яка дає значення Н-статистики для України:

H-st = 0,207+0,224+0,028 = 0,459.
Розраховане значення індекса Герфіндаля за 

активами на 01.01.2008 становить 346 пунктів, а 
сумарні активи банківської системи – 80,78 млрд 
евро.

Для порівняння конкурентних структур кра-
їн Євросоюзу та України побудуємо бульбаш-
кову діаграму, в якій крім індексу Герфіндаля та 
Н-статистики використаємо як розмір бульбаш-
ки сумарний обсяг банківських активів країни 
(рис. 1).

Рис. 1. Активи, концентрація та конкурентність країн Європейського Союзу та України у 2008 році 
(горизонтальна вісь – індекс Герфіндаля, вертикальна вісь – Н-статистика, 

розмір бульбашок – сукупні банківські активи). 
Джерело: побудовано за даними [5, с. 98] та власними розрахунками.
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Найменше значення Н-статистики демон-
струє Ірландія 0,344. Це означає близькість її 
структури банківського сектора до монополь-
ної. Разом з цим ця країна входить в сімку країн 
з найбільшими банківськими активами (понад 
1600 млрд євро).

Найпотужніші власники банківських активів 
(23 834 млрд евро, 56 % сумарних активів євро-
зони) – Великобританія, Німеччина та Франція 
мають високе значення Н-статистики (вище 0,70) 
та незначне значення концентрації капіталу – ін-
декс Герфіндаля менше 700 пунктів. Інші великі 
власники банківського капіталу – за спаданням – 
Італія, Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, 
Данія, Австрія (сумарна частка – 36 % всіх акти-
вів) мають значення Н-статистики вище за 0,74, 
натомість різну концентрацію – індекс Герфінда-
ля від 309 в Люксембурга  до більше 2000 в Ні-
дерландів. Інші країни, у тому числі 12 недавно 
приєднаних до Євросоюзу, володіють сумарно 
8 % банківських активів і є найбільш неодно-
рідною підгрупою щодо індекса Герфіндаля та 
Н-статистики. Особливе місце посідає Естонія, 
яка на вказаний час мала найбільше значення 
Н-статистики та індекс Герфіндаля 3120.

На тлі країн Євросоюзу український банків-
ський ринок показує дуже скромне значення всіх 
трьох показників. Особливий потенціал зростан-
ня має нарощування банківських активів, яке 
прогнозовано спричинить зростання показника 
Н-статистики.

Для порівняння можливих зрушень в кон-
курентній характеристиці українського банків-
ського ринку використаємо інший зразок специ-
фікації моделі Панзара-Росса, запропонований 
в роботі (Bikker та ін., 2007, [7]). Для цього ви-
користаємо дані статистичної звітності банків на 
початок 2007 та 2011 років [4].

=
 
 

 

Специфікація такої моделі:

де ІІ – процентні доходи банку (залежна змін-
на); FIP – ціни на фактори виробництва; BSF – 
специфічні банківські фактори; TA – сукупні ак-
тиви; ε – залишок моделі.

І. FIP – ціни на фактори виробництва:

Оскільки у показниках діяльності банків ви-
трати на персонал та основний капітал об’єднані 
в один показник, то факторів першої групи в да-
ній моделі буде два, а не три, як у класичній мо-
делі.

ІІ. BSF – специфічні банківські фактори:

(показник вторинної банківської діяльності)

(показник рівня капіталізації)

(показник кредитної активності)

(інтенсивність освоєння банками платних 
пасивів)

(показник непрацюючої частини активів)

Отримано такі економетричні моделі:
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для 2007 року:

для 2011 року:
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В дужках наведені стандартні похибки пара-
метрів регресії. В першій моделі статистично не 
значимими виявились коефіцієнти при змінній 
Х7, а в другій – при змінних Х6 та Х7. Статистичну 
незначущість змінної Х7 можна пояснити віднос-
но невеликими розмірами частки непрацюючих 
активів. Статистична незначущість  змінної Х6 в 
другій моделі може бути сигналом неповного від-
новлення кредитної активності в після кризовий 
період.

Розраховані значення Н-статистик станови-
тимуть – 

за 2007 рік:  H-st = 0,316+0,251 = 0,567,
за 2011 рік:  H-st = 0,228+0,149 = 0,377.
Коефіцієнти детермінації всіх побудованих 

моделей становлять вище 0,98, відповідно, 0,99 
і 0,98. Значення статистик Дарбіна-Уотсона по-
казують відсутність автокореляції залишків, а 
близькість розподілу залишків до нормального 
також дозволяє припускати адекватність даних 
моделей.

Бачимо, що отримані результати свідчать про 
те, що конкуренція в банківській сфері Украї-
ни, подібно як і в країнах Європейського Союзу 
характеризується як монопольна конкуренція. 
Але значення Н-статистики для України  наба-
гато менше від середнього для Єврозони за да-
ною моделлю, яке становило на 2007 рік – 0,643. 
Окрім того, спостерігаємо значне зменшення 
Н-статистики (у 1,5 рази). Можемо зробити ви-
сновок про те, що в 2007 році конкуренція була 
монопольною у «чистому» вигляді, проте вже у 
2011 році вона значно зрушилась у напрямку до 
монополії. Причиною цього стала фінансова кри-
за.

Проаналізувавши зміни серед факторів впли-
ву на рівень конкуренції, робимо наступні висно-
вки: вплив цін  факторів виробництва X1 і Х2 на 

процентні доходи у 2011 році зменшився, порів-
няно з 2007 роком, у 2 рази, що є свідченням того, 
що ринок банківських послуг частково монополі-
зувався через розширення частки на ньому вели-
ких та державних банків. Вплив показника вто-
ринної банківської діяльності не змінився. Вплив 
рівня капіталізації банківської діяльності на ре-
зультати діяльності знизився Також зменшився 
вплив на доходи кредитної активності банків. Ці-
кавим виявився негативний вплив на процентні 
доходи фактора інтенсивності освоєння банками 
платних пасивів в 2007 році, який у 2011 році ви-
явився статистично незначущим. 

Сформулюємо висновки проведеного дослі-
дження.

Упродовж останніх 30-ти років напрацьова-
ні нові модельні методи оцінювання конкурент-
них структур банківських систем, які включають 
економетричні моделі прямого і непрямого оці-
нювання ринкової влади учасників банківського 
ринку. Моделі непрямого оцінювання у свою чер-
гу поділяються на структурні та не структурні. 
Однією з найчастіше вживаних є не структурна 
модель Панзара-Росса.

Поєднання описового та надструктурно-
го методу оцінювання банківської конкуренції 
в країнах Європейського Союзу показало нео-
днорідність конкурентної структури. Країни із 
найбільшим зосередженням банківського капі-
талу (56 % сумарних активів) характеризуються 
високим рівнем монополістичної конкуренції 
та низькою концентрацією капіталу. Натомість 
аутсайдери демонструють полярні значення 
Н-статистик і концентрації.

Конкурентне середовище банківського секто-
ру України характеризується як монопольна кон-
куренція, причому після фінансової кризи 2008-
2009 років її рівень змістився у бік монополії.
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Summary. The article contains an analysis of 
competitive systems of Ukrainian and European 
Union banking markets carried out based on 
descriptive and non-structural H-statistic approaches. 

Comparing calculated H-statistic values revealed 
a shift to monopolistic competition in Ukrainian 
market of banking services.

Key words: monopolistic competition, Herfindahl index, Panzar-Rosse H-statistic model.

This work is aimed at performing a comparative 
analysis of banking industry competition levels of 
Ukraine and countries of the European Union, ap-
plying both traditional descriptive structural method 
and non-structural Panzar-Rosse model, and deter-
mining the effect of the economic crisis on the level 
of competition in Ukrainian banking industry.

The modern world financial system is character-
ized by intensive concentration of banking capital 
which is observed in countries with different levels 
of economic development. An intensive model of 
banking network development gradually replaces 
the extensive model. Within 2005-2012 the indices 
of concentration of banking market were increasing 
in Ukraine as well as in the countries of the Euro-
pean Union, although the level of concentration of 
Ukrainian banks is substantially lower than an aver-
age European level. During this period the Herfind-
ahl index for Ukrainian market has increased by ap-
proximately 100 points and now constitutes around 
500 points, and CR5 concentration ratio approaches 
40 %.

Let us complete the descriptive analysis with the 
results of model approaches. In his work Weill (2011) 
has calculated H-statistic values for the European 
Union for the period of 2002-2008. For our compar-
ative analysis we will apply the same of Panzar-Rosse 
model specification to calculate the corresponding 
values for Ukraine. The econometric model is based 
on statistics as of the beginning of 2008. At this point 
the banking system of Ukraine was characterized by 
the best financial results and was able to accumulate 
a buffer stock in case of economic crisis. The calculat-

ed value of H-statisticfor Ukraine constitutes 0,459. 
The calculated value of Herfindahl index based on as-
sets as of January 1, 2008 constitutes 346 points, and 
the aggregate assets of the banking system amount 
to around 81 billion EUR. Against the background 
of the countries of the European Union, Ukrainian 
banking market shows very modest values for all of 
the three indices. There is a special potential in bank-
ing asset accumulation, which as predicted will be 
accompanied by increasing H-statistic indices.

In order to compare possible changes in com-
petitive characteristics of Ukrainian banking market 
we will apply another Panzar-Rosse model specifica-
tion, introduced in the work of Bikker (2007). In this 
case the financial reports of banks at the beginning 
of 2007 and 2011 are used. The calculated H-statis-
tic values constitute 0,567 in 2007 and 0,377 in 2011. 
Therefore, the competition in the Ukrainian banking 
industry, like the one of the European Union, may 
be defined as a monopolistic competition. However, 
the index of H-statistic for Ukraine is lower than the 
average corresponding European index. Moreover, 
the H-statistic index has dropped by 1,5 times, which 
indicates a shift to monopolistic level of competition 
of the banking industry of Ukraine after the financial 
crisis of 2008-2009. Taking in to account a Europe an 
orientation in development of Ukraine two variants 
are possible: either a slow increase of banking indus-
try concentration with slight changes of institution-
al system, or accelerated increase of concentration, 
accompanied by a sharp decrease of the amount of 
banking institutions as a result of consolidation.



57

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

References

1. McConnell, Brue (1993) Ekonomiks: print-
sypy, problemy i polityka [McConnell, Brue, Eco-
nomics: Principles, Problems, and Policies]. KHA-
HAR-DEMOS. Kyiv, Ukraine.

2. Yepifanov A. O., Yaroshenko A. S. ( 2011) 
Naukovo-metodychni pidkhody do otsinky rivnia 
konkurentsii v bankivskii systemi [Scientific and Me-
thodical Approaches to Assessment of Banking System 
Competition Level]. Retrieved from: http://dspace.
uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5991/1/
PPRBS_2.pdf.

3. Mamonov М. Y. Modelirovanie konkurentsii 
v rossiiskom bankovskom sektore s ispolzovanijem 
podkhoda Panzara-Rossa: teoreticheskijj i priklad-
nojj aspekty [Modelling of Competition in Russian 
Banking Industry Based on Panzar-Rosse Approach: 
Theoretical and Applied Aspects]. Bankovskoje delo. 
11. 17-24.

4. Sait Natsionalnoho banku Ukrainy [National 
Bank of Ukraine Website]. Retrieved from: http://
bank.gov.ua.

5. EU Banking Structures (September 2010, No-
vember 2013) European Central Bank. Retrieved 
from: http://www.ecb.europa.eu.

6. Panzar J. C., Rosse J. N. (1987)Testing for mo-
nopoly equilibrium .The Journal of Industrial Eco-
nomics. 35(4), 443–456.

7. Bikker J. A. et al. (2007) Misspecification of the 
Panzar-Rosse Model: Assessing Competition in the 
Banking Industry. DNB Working Papers? 114, 30.

8. Weill L. (2011) Bank Competition in the EU: 
How Has It Evolved? Institut de finance de Stras-
bourg. Retrieved from:http://ifs.unistra.fr/large.

9. Leon F. (2014) Measuring competition in bank-
ing : A critical review of methods. CERDI: Etudes et 
Documents. 12. 44. Retrieved from: www.cerdi.org.



58

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (16) 2014

УДК 336.221:330.83

РОЛЬ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Вікторія Петрівна ГМИРЯ 
к.е.н., доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)
E-mail: viktoryagmirya@ukr.net

Анотація. В статті розглянуто роль 
податків в економіці країни. З’ясовано стан 
сплати та надходження податків до зведе-
ного бюджету за 2013 рік. Виявлено проблеми, 
які пов’язані з організацією системи оподат-
кування в Україні. Розроблено пропозиції щодо 
підвищення ролі податків в умовах забезпечення 
розвитку економіки України.

Аннотация. В статье рассмотрена роль на-
логов в экономике страны. Выяснено состояние 
уплаты и поступления налогов в сводный бюд-
жет за 2013 год. Выявлены проблемы, связанные 
с организацией системы налогообложения в 
Украине. Разработаны предложения по повыше-
нию роли налогов в условиях обеспечения разви-
тия экономики Украины.

Ключові слова: податки, держава, регулювання, бюджет, податкова політика, податкові функції.
Ключевые слова: налоги, государство, регулирование, бюджет, налоговая политика, налоговые функции.

Актуальність теми. Податкове регулювання 
економіки розглядається в двох аспектах: по-
перше, податкове регулювання виступає як скла-
дова частина державного регулювання економіки 
у вигляді важливого і вельми дієвого інструмен-
ту впливу на економічний розвиток з боку дер-
жави, а по-друге, податкове регулювання означає 
цілеспрямоване упорядкування самої податкової 
системи, в тому числі встановлення і збір подат-
ків з фізичних та юридичних осіб, оптимізація їх 
оподаткування.

Зміна механізму державного податкового ре-
гулювання економіки в галузевому і територіаль-
ному аспектах викликає необхідність теоретич-
ного осмислення вітчизняного та зарубіжного 
досвіду. Метою перетворення механізму держав-
ного податкового регулювання є стабілізація в 
соціально-економічних, політичних процесів, га-
рантоване забезпечення єдиних соціальних стан-
дартів країни.

Постановка проблеми. На даний час від-
бувається активна модернізація податкової сис-
теми з метою забезпечення прискореного зрос-
тання економіки, однак комплексна система для 
цього не створено. В Україні відсутня система 
економіки, яка б була побудована на ринковому 
фундаменті з досить дієвим і ефективним її дер-
жавним регулюванням, насамперед, економічни-

ми методами, серед яких особливо важлива роль 
належить податковому регулюванню. При цьому 
пошук і впровадження найбільш ефективних 
податкових інструментів в податкову систему 
України в сучасних умовах будуть сприяти дина-
мічному розвитку практично всіх галузей еконо-
міки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання функціонування податків в економі-
ці країни та вплив їх на соціально-економічний 
розвиток розглянуто в працях зарубіжних вче-
них О.  Бланшара, П. Еґґервала, Дж.-М. Кейнса, 
А.  Лернера, Ґ. Менк’ю, Р. Масгрейва, П. Масг-
рейва, М. В. Романовського, Д. Ромера, Дж. Сак-
са, Дж.  Сарджента, Дж. Стігліца, М. Фрідмана, 
Д. Черніка. У вітчизняній практиці проблеми опо-
даткування відображаються в працях В.  Л.  Ан-
друщенка, О. Д. Василика, В. П. Вишневського, 
Ю. Б. Іванова, А. І. Крисоватого, П. В. Мельника, 
А. М. Соколовської, В. М. Федосова, С. І. Юрія та 
ін.

Метою статті є дослідження підходів до ви-
значення сутності «податки» та їх роль в держав-
ному регулюванні соціально-економічних проце-
сів на сучасному етапі розвитку країни.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Податки в сучасному суспільстві - це 
основна форма доходів держави. Крім цієї суто 
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фіскальної функції, податковий механізм вико-
ристовується для економічного впливу держа-
ви на суспільне виробництво, його динаміку і 
структуру, на розвиток НТП.

Податки – складна і багатофункціональна 
вартісна економічна категорія, що пройшли три-
валий історичний шлях становлення, як в теорії, 
так і на практиці. Податки, як спосіб накопичен-
ня та перерозподілу доходів, виникли разом з 
державою.

Податок є комплексною категорією, що вклю-
чає в себе економічну, фінансову та правову скла-
дові. На кожному історичному етапі розвитку 
суспільства поняття «податок» змінювалося од-
ночасно з розвитком теорії функціонування дер-
жави, її цілей, форм існування і методів управ-
ління суспільством.

Сьогодні податок є елементом суспільного 
буття і сприймається як економічне, фінансо-
ве та політичне явище, оскільки являє собою 
обов’язкові платежі, що стягуються органами 
державної влади з юридичних і фізичних осіб 
та надходять до бюджетів різних рівнів. Таке 
трактування податку, на наш погляд, адекватне, 
оскільки в ній виражена складна система сус-
пільних відносин та інтересів.

В даний час теоретичний потенціал податку 
як економічної категорії реалізує сама система 
оподаткування, якій і властиві певні функції.

Функції будь-якої економічної категорії по-
винні розкривати її сутність і внутрішнє зміст, а 
також висловлювати суспільне призначення. По-
датки повинні розкривати сутнісні властивості і 
свій внутрішній зміст як економічної категорії, а 
також висловлювати суспільне призначення опо-
даткування.

Питання про роль та функції податків завжди 
було і продовжує залишатися предметом гострої 
наукової дискусії. На думку автора, дискусійність 
даного положення пов’язана з тим, що на різних 
етапах історичного розвитку проявляються різні 
його функції.

Функція в силу своєї об’єктивності є предме-
том дослідження позитивної економічної теорії, 
яка вивчає і пояснює спостережувані економіч-
ні факти, події і встановлює зв’язок між ними 
на відміну від нормативної, яка наказує, радить, 
яким чином слід проводити економічну політику. 

Функціональна визначеність оподаткування 
вкрай важлива, оскільки вона визначає особли-
вості побудови податків, характер їх дії і сферу 
застосування, формуючи таким чином спрямо-
ваність податкової політики, яка проявляється 

у виборі форм і методів оподаткування заради 
досягнення як чисто фіскальних, так і не фіс-
кальних цілей. Сучасна податкова політика може 
виконувати також важливі інструментальні 
функції, впливаючи на відповідну поведінку гос-
подарюючих суб’єктів і полегшуючи їх розвиток. 
Її  інструменти носять різний характер і вплива-
ють через різні види податків, податкові ставки, 
пільги та знижки. 

Серед економістів, які займаються питання-
ми оподаткування, немає єдиної думки відносно 
складу та змісту податкових функцій.

На наш погляд, при дослідженні питання 
функцій, податок слід розглядати як обов’язковий 
і безоплатний платіж, який сплачується платни-
ком на користь держави, абстрагуючись при цьо-
му від внутрішньої структури податку (суб’єкта, 
об’єкта податку, податкової бази, податкової 
ставки і т.д.).

Слід зазначити, що функція діє завжди в рам-
ках тих економічних відносин (в даному випад-
ку податкових), які складають зміст відповідної 
категорії. Для функції характерні об’єктивність, 
сталість у часі і однозначність.

Фіскальну функцію трактують як розподіл і 
перерозподіл сукупного суспільного продукту 
на користь держави шляхом примусового вилу-
чення грошових коштів у платника. На наш по-
гляд, називати фіскальну функцію розподільної 
некоректно, тому що термін «розподіл» означає 
встановлення певних пропорцій, поділ чогось 
цілого на частини і не вказує на те, що мова йде 
саме про формування державних доходів. Тому 
найбільш вдалим є назва фіскальна функція. 
Фіскальна функція є дуже важливою для харак-
теристики податків, їх суспільного призначення. 
Для здійснення цієї функції важливе значення 
має постійність і стабільність надходження ко-
штів. З огляду на цю функцію держава повинна 
отримувати не просто достатньо податків, але го-
ловне - надійних. Податкові надходження мають 
бути постійними і стабільними. 

Наступна функція податків, яка відзнача-
ється деякими авторами, - це розподільна (або 
соціальна). Під нею розуміється перерозподіл 
суспільних доходів між різними категоріями на-
селення з метою згладжування нерівності між 
ними. Досягається це шляхом надання субси-
дій або безкоштовних державних послуг в сфері 
освіти чи охорони здоров’я більш незахищеним 
категоріям громадян, а також за рахунок накла-
дення податкового тягаря на більш забезпечені 
категорії громадян.
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З підвищенням ролі держави зростає значен-
ня регулюючої функції податків. Ця функція ре-
алізується через вплив податків на різні сторони 
діяльності суб’єктів господарювання. Регулююча 
функція виявляється в наданні пільг з оподатку-
вання окремим галузям та виробникам, врахову-
ючи їх перспективи, діяльність, рівень прибутко-
вості та інше [1].

У процесі реалізації регулюючої функції по-
датків виявляється її вплив на такі показники фі-
нансово-господарської діяльності підприємств: 
собівартість продукції, прибуток від реалізації, 
балансовий прибуток, обсяг реалізації, виручка 
від реалізації, чистий прибуток, швидкість обер-
тання оборотних коштів, платоспроможність, 
фінансова стійкість, іммобілізація оборотних ко-
штів, обсяг отриманих кредитів

Регулююча функція податків знаходить свій 
вияв у диференціації умов оподаткування. Стя-
гуючи податки, держава завжди впливає на 
поведінку економічних суб’єктів - фізичних і 
юридичних осіб. Держава може встановлювати 
різні умови оподаткування для різних категорій 
платників, для здійснення одних і тих самих ви-
дів діяльності на окремих територіях. Конкретні 
умови оподаткування можуть або сприяти, або 
перешкоджати концентрації виробництва і капі-
талу [2].

Податки впливають на рівень і структуру 
сукупного попиту, вони можуть сприяти роз-
ширенню виробництва в окремих галузях чи 
гальмувати його. Через податки держава регулює 
фінансово-господарську діяльність організацій 
і громадян, а також за джерелами доходів і ви-
тратами. Завдяки грошовій оцінці сум податків 
можливо кількісне зіставлення показників дохо-
дів з потребами держави у фінансових ресурсах. 

Завдяки регулюючій функції оцінюється ефек-
тивність податкової системи, забезпечується 
контроль за видами діяльності і фінансових по-
токів. Крім того, через цю функцію оподаткову-
вання виявляється необхідність внесення змін у 
податкову систему і бюджетну політику. Оскіль-
ки регулююча функція податків є об’єктивним 
явищем, то вплив податків відбувається неза-
лежно від волі держави, яка їх встановлює. Дер-
жава може свідомо використовувати їх з метою 
регулювання певних пропорцій у соціально-еко-
номічному житті суспільства.[7]

Податкове регулювання економіки України 
на макрорівні закріплене за податковим законо-
давством, яке включає в себе Податковий кодекс 
Україні, інші законодавчі та нормативні акти у 
сфері оподаткування.

Особливістю податкової сфери у більшості 
розвинутих країн ЄС є встановлення високого 
рівня оподаткування. Ці країни, з одного боку, 
використовують потенціал досить ефективного 
ринкового саморегулювання і регуляторні мож-
ливості податків, а з другого – прагнуть поліп-
шити динаміку та якість соціально-економічного 
розвитку шляхом формування надійної фінансо-
вої бази для усунення державою «провалів рин-
ку» і структурних диспропорцій. Причому де-
далі більше ускладнення соціально-економічної 
системи вимагає постійного розширення сфери 
втручання держави у відтворювальні процеси за 
рахунок оптимізації видатків бюджету в умовах 
обмежень щодо розширення експансії фіску [3].

Виконання дохідної частини зведеного бю-
джету у 2013 році склало 442,8 млрд грн, що мен-
ше аналогічного показника попереднього року на 
2,7 млрд грн, або на 0,6 % (табл. 1). Річний план 
виконано на 94,1 %.

Таблиця 1
Стан формування зведеного бюджету 2010 – 2013 рр.

Показник 2010 2011 2012 2013

2013/2012
Абсолютний 

приріст,
млрд. грн

Темп
приросту, %

Зведений бюджет, млрд грн, у 
т. ч. 314,4 398,3 445,5 442,8 – –2,7 –0,6

загальний фонд 268,7 334,7 369,7 375,0 5,3 1,4
спеціальний фонд 45,7 63,6 75,8 67,8 –8,0 –10,6
Державний бюджет (без ура-
хування міжбюджетних транс-
фертів), млрд грн, у т. ч.: 

233,9 311,8 344,7 337,6 –7,1 –2,1

частка у доходах зведеного бю-
джету, % 74,4 78,3 77,4 76,2 х х
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– загальний фонд 201,1 263,3 288,5 290,1 1,6 –0,6
– спеціальний фонд 32,8 48,5 56,2 47,5 –8,7 –15,5
Місцеві бюджети (без урахуван-
ня міжбюджетних трансфертів), 
млрд грн, у т. ч.: 

80,5 86,5 100,8 105,2 4,4 –4,4

частка у доходах зведеного бю-
джету, % 25,6 21,7 22,6 23,8 х х

– загальний фонд 67,6 71,4 81,2 84,9 3,7 –4,6
– спеціальний фонд 12,9 15,1 19,6 20,3 0,7 –3,6

Таблиця 1 (продовження)

Виконання дохідної частини державного 
бюджету без урахування міжбюджетних транс-
фертів становило 337,6 млрд грн, що на 7,1 млрд 
грн, або на 2,1 %, менше відповідного показника 
попереднього року. Річний план (з урахуванням 
змін) не виконано на 11,9 млрд грн, або на 3,5 %. 
План не виконано практично за усіма основними 
податковими джерелами надходжень. Зокрема, 
податок на прибуток підприємств перевиконано 
на 3,6 млрд грн, або на 6,2 %, податок на додану 
вартість – на 7,4 млрд грн, або на 5,5 %, акцизний 
податок з вироблених в Україні товарів – 4,4 млрд 
грн, або на 14,2 %, ввізне мито – на 1,8 млрд грн, 
або на12,0 %.

Частка податкових надходжень у структурі 
загальних надходжень зведеного бюджету по-
рівняно з аналогічним періодом 2012 року змен-
шилася на 1,0 в. п. унаслідок зменшення частки 
податку на додану вартість на 2,2 в. п., рентної 
плати та зборів на паливно-енергетичні ресур-
си на 2,6 в. п. Водночас частки податку на до-
ходи фізичних осіб та зборів за використання 
природних ресурсів збільшилися на 1,0 та 2,6 в. 
п. відповідно. Частки решти податкових джерел 
змінились несуттєво. Частка неподаткових над-
ходжень зведеного бюджету збільшилась на 1,0 в. 
п. і становила 19,2 %. Основним чинником збіль-
шення питомої ваги неподаткових надходжень 
стало зарахування до бюджету надходжень від 
перевищення валових доходів над видатками На-
ціонального банку України обсягом 28,3 млрд. 
грн. Частка податкових надходжень у структу-
рі загальних надходжень державного бюджету 
зменшилася на 1,9 в. п. Зміни у структурі доходів 
державного бюджету в цілому подібні до змін у 
структурі доходів зведеного бюджету.

До державного бюджету надійшло 262,8 млрд 
грн. податкових надходжень, що на 11,9 млрд. 
грн. або на 4,4 %, менше відповідного показника 
минулого року. При чому до бюджету надійшло 
на 19,7 млрд грн, або на 7,0 %, менше, ніж було 

заплановано. Основним чинником невиконання 
став недобір податку на додану вартість. Невико-
нання плану було також зафіксовано й за такими 
видами платежів, як акцизний податок з виро-
блених в Україні товарів, ввізне мито та податок 
на прибуток підприємств.

У звітному періоді до державного бюджету 
надійшло податку на прибуток підприємств на 
1,0 млрд. грн., або на 1,9 %, менше відповідного 
показника попереднього року. Загальний обсяг 
надходжень податку склав 54,3 млрд грн. Річний 
план виконано лише на 93,8 %.

Зменшення обсягу податку на прибуток під-
приємств відбулося через скорочення надхо-
джень податку з підприємств і організацій дер-
жавної форми власності на 4,3 млрд грн. Водночас 
надходження податку від підприємств з інозем-
ним капіталом збільшилися на 2,2 млрд грн, або 
на 20,2 %. Крім того, зросли відрахування й від 
фінансових установ (банків та страхових компа-
ній) – на 1,6 млрд грн, або в 2 раза. Це, зокрема, 
пояснюється тим, що банківська система України 
відновила прибуткову діяльність, задекларував-
ши у 2013 році прибуток на рівні 1,4 млрд грн.

До державного бюджету надійшло 128,3 млрд 
грн податку на додану вартість, що на 10,6 млрд 
грн, або на 7,6 %, менше відповідного показника 
минулого року. Річний план не виконано на 5,5 
%, що в номінальному вираженні становить 7,4 
млрд грн.

У розрізі окремих складових планові показ-
ники податку на додану вартість з вироблених в 
Україні товарів річний план виконано на 92,7 % 
(–6,6 млрд грн), а план щодо податку на додану 
вартість із ввезених в Україну товарів – на 93,4 
% (– 6,8 млрд грн). Не в повному обсязі здійсне-
но й відшкодування ПДВ із бюджету: фактично 
було відшкодовано на 6,1 млрд грн, або на 10,2 %, 
менше від запланованого. Попри невиконання 
річного плану, у 2013 році обсяги відшкодувань 
податку з бюджету збільшилися на 7,5 млрд грн, 
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або на 16,3 %. [4]
На основі вивчення вище викладених даних, 

можна стверджувати, що не в повному обсязі ви-
конано план надходжень до державного бюджету 
за рахунок податкових надходжень. Тому осно-
вними пропозиціями щодо покращення стану 
сплати податкових надходжень можна виділити 
наступні: 

- формувати податкову систему, що заохочує 
процес накопичення як для юридичних, так і для 
фізичних осіб;

- налагодити диференційований підхід при 
оподаткуванні підприємств виробничого і неви-
робничого сектора на основі стимулювання роз-
виваючих, зростаючих і усунення збиткових, за-
старілих, неефективних;

- стимулювати приватні інвестиції в розвиток 
власної виробничої бази;

- максимально скорочувати пільги, які не 
мають відношення до інвестиційної діяльності, 
«розмивають» податкову базу і знижують зби-
рання податків, виключати введення індивіду-
альних пільг.

На підставі аналізу загальних економічних 
умов і тенденцій податкового регулювання в 
період ринкового реформування української 
економіки зроблений висновок, що в Україні до-
цільно використовувати більш прості податкові 
інструменти, що характеризуються низькими 
граничними податковими ставками, гранично 
обмеженою кількістю податкових пільг (в осно-
вному стимулюють розвиток реального сектора 
економіки), єдиним методом визначення подат-
кової бази по всіх податках. При цьому практи-
ка податкового регулювання країн з розвиненою 
ринковою економікою, заснована більшою мірою 
на теоріях економічного лібералізму і неокейн-
сианской концепції, також заслуговує на увагу з 
точки зору можливого запозичення окремих її 
інструментів, або проведення оцінки ефектив-
ності їх впливу на економіку. Проте перенесення 
адаптованих до конкретних умов однієї країни 
(країн) інструментів податкового регулювання 
може бути успішно реалізований лише в разі 
ефективного функціонування інституційної сис-
теми (судової, податкової, митної, банківської та 
ін.).
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Summary. Taxes in modern society are the main 
form of state revenue. In this purely fiscal functions 
tax mechanism is used for economic influence of the 

state in social production, its dynamics and structure, 
development of STP.
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Today, taxation is part of social life and is seen as 
an economic, financial and political phenomenon, as 
is mandatory fees are charged by public authorities 
with businesses and individuals to come and budgets 
of different levels. This interpretation of tax, in our 
opinion is the most adequate because it expressed a 
complex system of social relations and interests.

Functional certainty taxation is extremely impor-
tant because it determines the features of tax char-
acter of their actions and scope, thus forming direc-
tion of tax policy, which manifests itself in choice of 
form and methods of taxation to achieve purely fiscal 
and non-fiscal objectives. Current tax policy can also 
perform important instrumental functions in influ-
encing behavior of the respective businesses and fa-
cilitating their development. Its tools are diverse and 
have its influence through different types of taxes, tax 
rates, benefits and discounts.

Taxes affect the level and structure of aggregate 
demand through contributing to the expansion of 
production in certain sectors or hindering it. After 
taxes, the state regulates financial and business orga-
nizations and individuals, as well as its sources of in-

come and expenses. Through monetary assessment of 
tax amounts is possible in quantitative comparison of 
revenues to the needs of the state financial resources. 
Tax regulations of Ukraine’s economy at macro level 
assigned to the tax legislation, which includes the Tax 
Code of Ukraine and other laws and regulations in 
the field of taxation.

On the basis of mentioned above data, we could 
argue that the plan of government revenue through 
taxes is not fully implemented. Therefore, the main 
proposals to improve the payment through tax rev-
enues are the following: form a tax system that en-
courages accumulation for legal and natural persons; 
establish a differentiated approach to the taxation 
of enterprises within manufacturing and nonmanu-
facturing sector based on incentive development of 
growing and elimination of unprofitable, obsolete, 
inefficient; encourage private investment in the de-
velopment of its industrial base; minimize the ben-
efits that are not related to investment, “blur” the tax 
base and reduce tax collection, excluding introduc-
tion of individual benefits.
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Анотація. В статті наведено характе-
ристику банківського інжинірингу, визначено 
основні етапи його здійснення. На основі аналізу 
витрат, які виникають на кожному з наве-
дених етапів, показано порядок формування 
собівартості інноваційного банківського про-
дукту.

Аннотация. В статье охарактеризовано 
банковский инжиниринг, определены основные 
этапы его осуществления. На основе анализа 
затрат, возникающих на каждом из приведен-
ных этапов, показан порядок формирования 
себестоимости инновационного банковского 
продукта.

Ключові слова: інноваційний банківський продукт, банківський інжиніринг, банківська інновація, облік.
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Постановка проблеми. Відповідно до дина-
мічно мінливих умов діяльності будь-який банк 
повинен змінюватися сам, ініціюючи інноваційні 
процеси. Про важливість здійснення інновацій-
ної діяльності банківськими установами зазна-
чає і Незалежна асоціація банків України, одним 
з провідних напрямків роботи якої є «…сприян-
ня популяризації та поширенню кращого банків-
ського досвіду, налагодженню обміну думками 
та практичними порадами щодо впровадження 
різних проектів, обговорення труднощів, що ви-
никають в процесі запровадження інновацій та 
способів їх усунення» [1].

Ефективне здійснення інновацій значною мі-
рою залежить від інформаційного забезпечення 
на кожному з етапів банківського інжинірингу. В 
той же час найбільш повне розкриття механізму 
створення інноваційного банківського продукту 
дозволяє обґрунтувати процес накопичення ви-
трат на його створення, формування фактичної 
собівартості.

Мета статті полягає у визначенні технології 
розробки та впровадження банківських іннова-
цій з позиції бухгалтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування інноваційного продукту 
досліджувалися в працях вітчизняних та зару-
біжних науковців: С. Б. Єгоричевої, О. В. Івано-
вої, О. В. Кантаєвої, Я. Д. Крупки, Н.  І.  Лапіна, 
Й. Шумпетера та інших. Проте автори зосеред-

жували свою увагу питанням визначення осно-
вних етапів створення об’єкту дослідження без 
обґрунтування впливу на бухгалтерський облік.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Розробка та вдосконалення банківських 
продуктів є домінуючим напрямом інноваційної 
діяльності банків, що отримав назву банківсько-
го інжинірингу. Незважаючи на значну кількість 
формулювань даного поняття, в сучасній еконо-
мічній літературі не можна знайти єдиного підхо-
ду до його трактування. Одне з найбільш повних 
та досить складних визначень наводить О. І. Іва-
нова, яка під даним процесом розуміє процес 
виробництва банківських інновацій, адаптації 
існуючих для перерозподілу фінансових ризиків, 
ризиків ліквідності, доходності та інформації у 
відповідності з власними інтересами, потребами 
контрагентів в умовах макро- та мікрооточення, 
що змінюється; процес проектування, розроб-
ки та реалізації конкурентоздатних банківських 
інновацій з метою вирішення проблем банків-
ської практики, який включає в себе створення, 
реалізацію, просування та дифузію інновацій [7, 
с. 4-5].

У визначенні поняття «банківський інжині-
ринг» частково погоджуємося з С.Б. Єгоричевою, 
яка вказує, що банківським інжинірингом нази-
вається процес створення кредитними інститу-
тами інноваційних продуктів, що відповідають 
потребам клієнтів та власним інтересам банків, 
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який викликається змінами у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах їх функціонування 
[4, с. 69]. Вважаємо за необхідне доповнити дане 
визначення шляхом деталізації операцій самого 
процесу та трактувати його першу частину, як 
«процес розробки та впровадження банківських 

інноваційних продуктів…».
Банківський інжиніринг має свої особливос-

ті, які визначають не тільки нюанси його прохо-
дження, але й облікового відображення складо-
вих даного процесу (рис. 1).

Рис. 1. Особливості процесу розробки та впровадження інноваційних банківських продуктів
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Таким чином, банківський інжиніринг, про-
являючись не в речовій формі розробленого про-
дукту, а в його корисному ефекті, який може бути 
представлений як нематеріальним (витрати на 
навчання персоналу, отримання консультацій), 
так і матеріальним носієм (документація, проек-
ти, плани), ускладнює процес оцінки складових 
даного процесу. Крім того, банківський інжині-
ринг сам може витупати об’єктом купівлі-прода-
жу, що, в свою чергу, вимагає належного оформ-
лення його матеріалізованої форми (у вигляді 
майна, майнових прав) та відповідно понесення 
додаткових витрат на це. Вищенаведені особли-
вості слід враховувати при здійсненні організації 
та введенні бухгалтерського обліку даного про-
цесу та його контролю.

Враховуючи цілі створення та межі розповсю-
дження інноваційного банківського продукту, 
вважаємо за необхідне розрізняти внутрішній та 
зовнішній банківський інжиніринг. Так, для пер-
шого характерне створення інновацій в межах 
одного банку, удосконаленні існуючих продуктів. 
Зовнішній банківський інжиніринг передбачає 
формування банківського продукту з метою реа-
лізації на ринку, що, в свою чергу, може вимагати 
залучення інших учасників та понесення відпо-
відно додаткових витрат.

Незалежно від того, яку саме ціль ставить пе-
ред собою керівництво банку та який вид банків-
ського інжинірингу був обраний, його ефективна 
організація «…можлива тільки за умови опти-
мальної організації інноваційного процесу, який 
повинен бути у необхідній мірі формалізованим, 
видимим та документованим (зокрема, у картах, 

схемах, регламентах) і у цьому вигляді доведеним 
до працівників банку» [5, с. 110]. Враховуючи це, 
визначимо послідовність здійснення банківсько-
го інжинірингу. 

Розглядаючи процес розробки та впроваджен-
ня інноваційних банківських продуктів, автори 
виділяють чотири його етапи: 1)  збір та оброб-
ка інформації про стан ринку, аналіз даних про 
потенційні потреби в нових банківських продук-
тах; 2) розробка інноваційної стратегії кредитної 
установи, концепції нового продукту та техноло-
гії його впровадження на ринок банківських по-
слуг (підготовка документів, розробка технології 
банківських операцій, навчання співробітників, 
визначення способів впровадження продукту 
(послуг) в ринкову сферу, випробування якості 
продукту серед клієнтів); 3)  організація просу-
вання інноваційного продукту (послуги), його 
продаж клієнтам; 4) оцінка результатів реалізації 
інноваційних продуктів (послуг) та аналіз обра-
ної інноваційної стратегії [6; 8; 9]. Логічну послі-
довність дій на представлених етапах розробки 
нового продукту вказує Л. П. Семенюк: вивчення 
потреб клієнтів, пошук ідей, відбір ідей, розробка 
продукту за задумом, розробка стратегії марке-
тингу, аналіз операційних та збутових можливос-
тей, розробка продукту, створення дослідного 
зразка, дослідження та впровадження продукту 
на ринок [10].

Процес здійснення банківського інжинірингу 
більш деталізований в дослідженнях С. Б. Єгори-
чевої [4, с. 71-73] (автором виділено шість етапів: 
1) виникнення ідеї або систематизація ідей; 2) до-
бір та формулювання ідеї інноваційного продукту 
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на основі аналізу можливостей; 3) розробка біз-
нес-процесу реалізації інноваційного продукту; 
4) технічна підготовка та розробка програмного 
забезпечення; 5)  підготовка працівників банку; 
6)  підготовка та реалізація маркетингового за-
безпечення) та М.  Досмухамбетова [3] (дослід-
ник охарактеризував 11 етапів: 1) визначенні ці-
льових установок; 2) аналіз специфічних потреб 
контрагентів; 3) оцінка ризиків за видами, рівня-
ми; 4) вибір одного чи декількох альтернативних 
банківських продуктів; 5)  аналіз відповідності 
інноваційного банківського продукту процеду-
рам та методам внутрішнього контролю ризиків 
в банку; 6) оцінка співвідношення ризику, доход-
ності, ліквідності та альтернативних витрат при 
виборі необхідного банківського інструмента-
рію; 7) розробка сценарію аналізу впровадження 

інноваційного банківського продукту; 8)  оста-
точний вибір банківського продукту; 9) виконан-
ня організаційних заходів всередині банку щодо 
створення інноваційного банківського продукту; 
10) продаж банківського продукту; 11) супровід 
банківського продукту). 

Не зважаючи на ґрунтовне розкриття дано-
го процесу науковцями, вважаємо, що наведені 
схеми не розкривають в усіх можливих варіан-
тах послідовність саме створення інноваційного 
банківського продукту та не враховують витрат, 
які виникають на кожному з визначених ета-
пів. На основі розглянутих механізмів розроб-
ки та впровадження інноваційних продуктів, 
нами визначено послідовність формування ви-
трат та формування собівартості інноваційного 
банківсь кого продукту (рис. 2).

Рис. 2. Формування витрат та собівартості інноваційного банківського продукту 
за етапами його створення
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На першому етапі відбувається збір та оброб-
ка інформації, формування цілі для нового про-
дукту, вибір стратегії, здійснюється генерування 
ідеї, перегляд та відбір ідей; результатом даного 
етапу є формулювання основної ідеї.

Другий етап банківського інжинірингу є най-
більш трудомістким та вимагає залучення най-
більшої суми фінансових ресурсів. Він включає 
такий перелік робіт, як розробка бізнес-процесу 
реалізації інноваційного банківського продукту, 
розробка і тестування продукту, розробка вну-
трішніх нормативних інструкції та положень, 
методик облікового відображення, навчання 
персоналу.

Третій етап, який нами визначений, поля-
гає в підготовці відповідних документів для за-
безпечення правової охорони інноваційного 
банківського продукту. Для захисту прав інте-
лектуальної власності банки можуть викорис-
товувати такі варіанти, як патент, ноу-хау та ав-
торські права. Враховуючи специфіку здійснення 
інноваційної діяльності банками та реалії чин-
ного законодавства, даний етап не завжди вико-
нується. На сучасному етапі це обумовлено тим, 
як стверджують Ж. В. Гарбар та Д. Є. Плахотнюк, 
що «…більша частина інноваційних розробок 
комерційних банків стає комерційною таємни-
цею стосовно ноу-хау…» або ж «…зважаючи на 
прозорість банківського ринку та активне ре-

кламування самими банками нових продуктів та 
технологій, інноваційні ідеї дуже швидко стають 
надбанням конкурентів» [2].

Етап впровадження, який передбачає масову 
пропозицію інновацій, передбачає попередній лі-
мітований їх тираж, тестування маркетингу.

На останньому етапі банківського інжинірин-
гу здійснюється аналіз та оцінка ефективності 
розробки та впровадження відповідного іннова-
ційного банківського продукту. Саме на цьому 
етапі визначається доцільність подальшого ви-
користання розробленого продукту і фактично 
за умови позитивного рішення він втрачає статус 
інноваційного. 

Відповідно до розробленої схеми на кожному 
з перерахованих етапів банківського інжинірин-
гу, крім останнього та часткового передостанньо-
го, банк несе витрати, що формують собівартість 
інноваційного банківського продукту. На етапі 
впровадження, коли по суті продукт вже реалі-
зується, банк активно вдається до маркетингових 
заходів, основним з яких є проведення реклам-
них акцій. Ці витрати визнаються вже як витра-
ти періоду. Крім того, на етапі оцінки результа-
тів фактична собівартість даного продукту вже є 
сформованою, тому витрати, здійснені в даному 
часовому інтервалі, вже слід включати до складу 
витрат звітного періоду та враховувати їх при ви-
значенні фінансового результату (рис. 3).
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Рис. 3. Облікове відображення формування витрат в ході банківського інжинірингу

Висновки. Банківський інжиніринг, будучи 
відносно новим напрямом наукових досліджень, 
є недостатньо теоретично обґрунтованим. В ході 
проведеного дослідження доведено доцільність 
використання поняття банківського інжинірин-

гу як процесу розробки та впровадження банків-
ських інноваційних продуктів, що відповідають 
потребам клієнтів та власним інтересам банків, 
який викликається змінами у зовнішньому та 
внутрішньому середовищах їх функціонування. 
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Визначено основні етапи банківського інжині-
рингу, розкрито перелік витрат, які виникають 
на кожному з них. Розкрито порядок формуван-

ня собівартості інноваційного банківського про-
дукту та особливості облікового відображення 
витрат в ході банківського інжинірингу.
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Summary. In the article identify essence of banking 
engineering, disclose the basic stages of banking 
engineering. Based on the analysis of the costs arising 

in each of the above stages, shows how the formation 
of the cost of innovative banking products.

Key words: innovative banking product, banking engineering, banking innovation, accounting.

Theoretical foundation of banking engineering is 
not enough. The expediency of the use of the concept 
of banking engineering as a process of development 
and implementation of innovative banking products to 
meet customers’ needs and self-interest of banks have 
been proved, which is caused by changes in the external 
and internal environments of their functioning. 

The stages of the development and implementa-
tion of innovative banking products offered by vari-
ous researchers have been analyzed. The paper de-
fined that the proposed scheme does not disclose all 
possible options for creating a sequence of innovative 
banking products. The main stages of the banking 
engineering (information gathering, processing, de-
velopment, legal protection, implementation, evalua-
tion) have been defined and the expenses that arise at 
each of them have been disclosed. 

According to the developed scheme almost each 
of steps of banking engineering (information gath-
ering, processing, development, legal protection, 
the introduction), the bank bears the cost, the cost 
of forming innovative banking products. During 
the implementation phase, when in fact the product 
is already being implemented, the bank actively re-
sorted to marketing activities, the main of which is 
to conduct promotions. These costs are recognized as 
expenses of the period. The actual cost of the product 
is formed at the stage of assessing, so the expendi-
tures carried out in a given time interval, is already 
included in the cost of reporting period. The cost of 
the formation of banking products will include the 
costs associated with its development in the further 
activity. Thus this banking product loses the status of 
innovation. The scheme of accounting of formation 
of the banking engineering has been developed.
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Аннотация. В данной статье раскрывает-
ся суть и содержание необходимости создания 
денежно-кредитной политики Центрального 
банка, направленной на создание наиболее бла-
гоприятных условий для развития коммерче-
ских банков. По мнению авторов в результате 
коммерческие банки смогут более эффективно 
направлять свои средства в реальные инвести-
ции, что будет способствовать достижению 
экономического роста.

Анотація. У даній статті розкривається 
суть і зміст необхідності створення грошово-
кредитної політики Центрального банку, 
спрямованої на створення найбільш сприятли-
вих умов для розвитку комерційних банків. На 
думку авторів в результаті комерційні банки 
зможуть більш ефективно направляти свої 
кошти в реальні інвестиції, що сприятиме до-
сягненню економічного зростання.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный банк, коммерческие банки, реальный сектор экономики, дефицит, ресурсы.
Ключові слова: грошово-кредитна політика, Центральний банк, комерційні банки, реальний сектор економіки, дефіцит, ресурси.

Постановка проблемы. Денежно-кредитная 
политика, проводимая Центральным банком 
стран с переходной экономикой, осуществляет-
ся в условиях сложного финансового состояния. 
В странах, где имеет место бюджетный дефицит 
переход к рынку не может быть безболезненным. 
Бюджетный дефицит давит на рынок, подрывает 
устойчивость национальной валюты и всего де-
нежного обращения, порождает инфляционные 
процессы. В этой связи назрела острая потреб-
ность в глубокой проработке всего круга вопро-
сов, связанных с обеспечением устойчивости 
денежно-кредитной политики Центральных бан-
ков стран с переходной экономикой в условиях 
глобализации экономики. Но это не означает, 
что все негативные факторы, вызванные дефи-
цитом бюджета и инфляцией, связаны только 
проводимой денежно-кредитной политикой 
Центрального банка стран. Но здесь закономер-
но встает вопрос о специфике проведения денеж-
но-кредитной политики странами с переходной 
экономикой.

Особый смысл приобретает формирование 
механизма реализации денежно-кредитной по-
литики, могущего образовать необходимую жиз-
ненную среду для реализации хозяйственных 
решений. При этом, важное значение имеет 
переосмысление цели рассматриваемой полити-
ки.

В последние годы целью денежно-кредит-
ной политики, проводимой Центральным бан-
ком стран с переходной экономикой, являет-
ся последовательное снижение инфляции, как 
главное условие формирования устойчивого 
экономического роста. Темпы снижения опред-
еляются задачей оптимального приспособления 
экономических агентов к радикальным сдвигам, 
которые происходят в экономике в условиях 
глобализации. В течение всего периода переход-
ного этапа, начиная с 1992 г., темпы роста пред-
ложения денег ограничиваются принимаемыми 
ориентирами по инфляции и отстают от ее 
фактической динамики. Следует заметить, что 
ограничительный курс денежной политики про-



73

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

водится в условиях достаточно либерального 
валютного и внешне-торгового режима, способ-
ствующего повышению конкурентоспособности 
экономики [4].

Цель статьи. Радикальные сдвиги в области 
денежно-кредитной политики это, прежде все-
го, работа над поиском оптимальных подходов 
в условиях адекватной текущей экономической 
ситуации политики Центральных банков. Они 
должны играть решающую роль в обеспечении 
глобальной финансовой стабильности и сба-
лансированного роста [8, с. 116] в русле поиска. 
Поиск оптимальных путей развития экономики 
к новым условиям требует постепенного при-
ведения спроса в соответствие с имеющимися 
и появляющимися производственными мощ-
ностями, ориентированными на потребителей. 
В контексте этого можно будет формировать 
общие стимулы для структурных изменений 
в экономике на стороне предложения. К сожа-
лению, роль правительства отдельных стран с 
переходной экономикой как катализатора этих 
процессов не была однозначна из-за бюджетных 
проблем, негибкости бюджетной политики, что 

в целом замедляло процесс приспособления 
экономики к новым ситуациям, прежде всего 
кризисным.

В нынешних условиях приоритетной про-
блемой развития макроэкономической ситу-
ации является бюджетный дефицит или про-
фицит, обеспеченный за счет инфляционного 
роста. К сожалению, ситуация с бюджетным 
дефицитом ухудшается, заемные потребности 
правительства растут и осложняется состояние 
финансовых рынков, что препятствует сниже-
нию уровня процентных ставок в экономике, т.е. 
номинальных и реальных.

Значительная часть прироста государственно-
го долга в форме ценных бумаг приобретается на 
вторичном рынке Центральными банками в рам-
ках ориентиров денежной программы. Сохране-
ние в этих условиях высоких процентных ставок 
может свидетельствовать о том, что экономика и 
финансовые рынки не готовы к финансированию 
долга правительства в таких объемах, значит, де-
фицит бюджета (рис. 1) и заемные потребности 
правительства необходимо снижать.

Обоснование полученных научных резуль-
татов. К сожалению, при решении этих проблем 
приходится идти в основном эмпирическим пу-
тем. В тени остается доля доходов и расходов 
бюджета в ВВП. Другими словами, за последнее 
время доля доходов и расходов бюджета в ВВП 
сокращается во многом из-за ухудшения соби-
раемости налогов. В ряде случаев это и означает 
недофинансирование в первую очередь расхо-
дов, необходимых для ускорения структурных 
изменений в экономике, но это не означает, что 
Центральный банк Республики Узбекистан не 

обращает на это внимания, наоборот, правитель-
ство в рамках своей компетенции оказывает со-
действие в решении проблемы улучшения ситуа-
ции с бюджетом. Это, безусловно, сейчас главная 
проблема, связанная с денежной сферой, в част-
ности «избыточной денежной массы и инфля-
ции».

Снижение инфляции (рис. 2), направленное на 
преодоление экономического спада и продолже-
ние структурных преобразований в экономике, 
вызвало новые макроэкономические проблемы, 
в частности, некоторое ухудшение общего по-

Рис. 1. Коэффициент достаточности капитала банковской системы 
Республики Узбекистан [9]
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ложения банковской системы. Центробанк, ком-
мерческие банки и банковская система в целом 
предпринимают усилия для того, чтобы ситуации 
исправлялась, однако острота проблемы пока со-

храняется. Это – макроэкономическая проблема, 
так как банковская система является основой и 
проводником проведения денежно-кредитной 
политики.

Рис. 2. Динамика показателя инфляции в Республике Узбекистан, % [10]

Однако, при формулировании денежной по-
литики, эта проблема не должна игнорировать-
ся, так как если признаки кризиса начнут про-
являться, то это может отрицательно сказаться 
на достигнутых результатах денежной полити-
ки. В настоящее время явных признаков такого 
кризиса нет, однако нельзя не видеть, что для 
финансового оздоровления и более динамично-
го развития банковской системы необходимы 
дополнительные финансовые ресурсы. Эта за-
дача не может быть решена в рамках системы 
рефинансирования Центрального банка. 
Центральный банк предпринимает меры по со-
вершенствованию механизма рефинансиро-
вания коммерческих банков, по возможности 
пытается расширить его объемы при наличии 
у коммерческих банков удовлетворительного 
обеспечения. В случае возникновения у банков 
серьезных финансовых трудностей им требуют-
ся для продолжения своей деятельности не толь-
ко более крупные и долгосрочные финансовые 
ресурсы, но и иметь возможность изменять ме-
ханизм выплаты бонусов. Практические шаги 
в этом направлении уже предприняты в США, 
Великобритании и Франции [8, с. 114]. По сути, 
эти средства должны исходить от учредителей 
и руководителей коммерческих банков, всех, 
кто заинтересован в существовании своего бан-
ка. Это приоритетный источник потенциально 
необходимых средств. В настоящее время для ста-
бильной работы банкам необходимо увеличить 
капитал. В этом плане даже предлагается увели-
чить объем капитала до 5 % к ВВП. Для решения 
этого вопроса потребуются государственные 
средства. Речь должна, прежде всего, идти о со-

здании необходимых условий, благоприятству-
ющих развитию коммерческих банков. Прямое 
использование средств налогоплательщиков по-
средством повышения доли государства в устав-
ном капитале коммерческих банков. В результате 
коммерческие банки более эффективно смогут 
направлять средства в реальные инвестиции.

В условиях приспособления экономики к 
новым условиям, к сожалению, мы не можем 
сказать, что банки эффективно перераспреде-
ляют доступные им кредитные ресурсы. Объем 
средств, направляемых банковской системой в 
реальную экономику (если взять долю от балан-
са), не превышает 25–30 %. В рыночно-развитых 
странах, несмотря на высокие кредитные риски, 
этот показатель намного выше.

Поэтому недостаточная защищенность ком-
мерческих банков, высокие кредитные риски 
– как объективные трудности в работе коммер-
ческих банков с реальным сектором экономики 
должны решаться на уровне законодательства. 
Банки как посредники должны не только распо-
лагать сравнительно бóльшими возможностями, 
чем любые другие экономические агенты, но и 
обладать информацией относительно расходо-
вания кредитных средств. В нынешних условиях 
коммерческие банки имеют достаточно развитые 
механизмы контроля за возвратностью креди-
тов, т.е. платежной дисциплиной заемщиков и 
эти возможности не должны ограничиваться и 
расширяться в законодательном порядке. Они 
должны находить решения всех вопросов, как 
«внутреннего», так и «внешнего» характера, 
ограничивающих эффективную работу системы. 
Сравнительные преимущества коммерческих 
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банков как раз и состоят в разумном анализе рис-
ка, знании рынка, экспертизе проектов, поэтому 
работа в основном с безрисковыми активами  – 
это недостаток, как для конкретного коммерчес-
кого банка, так и для банковской системы в це-
лом.

Стальное состояние банковской системы 
позволит значительно увеличить финансовые 
ресурсы для финансирования экономики. 
Республика Узбекистан сегодня имеет доста-
точно высокий по международным меркам 
коэффициент сбережений, которые формиру-
ются сейчас в различных, но в большинстве 
случаев неэффективных формах. Эти сбе-
режения не трансформируются в реальные 
производительные инвестиции внутри страны. 
Вложение только наличных денег в банковскую 
систему и перевод наличной валюты в суммовые 
активы, как следствие финансовой стабилизации 
и повышения доверия к коммерческим банкам, 
уже дает ощутимые финансовые ресурсы.

Рассматривая мотивы стран с переходной 
экономикой, побудившие коммерческие бан-
ки работать с государственными ценными бу-
магами и валютой, сейчас находятся в лучшем 
положении, чем коммерческие банки, которые 
начинали серьезно работать с реальным секто-
ром. Все имеет свои ограничения, ибо практика 
показывает, что при правильном развитии ситу-
ации этого быть не должно. Безусловно, нужны 
механизмы, с помощью которых коммерческие 
банки в полной мере могли бы контролировать 
свои риски в отношениях с клиентурой. К со-
жалению, определенная слабость банковской 
системы проявляется в переходе физических 
лиц в Государственный Народный коммерческий 
банк Республики Узбекистан, что способствует 
сохранению сбережений населения от обесце-
нения. Это особенно актуально для Республики 
Узбекистан из-за слабого развития инструмен-
тов финансового рынка (акции, облигации и 
др.), которые позволяют не только сохранить в 
депозите, но и приумножить накопления. При 
этом следует отметить, что в развитых странах 
с целью сбережения используются гораздо чаще 
не депозитные деньги – вклады на счетах и тем 
более не наличные (так как они не приносят ка-
кого-либо дохода и обесцениваются из-за ин-
фляции, приобретшей необратимый характер во 
всем мире), а ценные бумаги [7, с. 25]. То есть, как 
бы разрушается конкурентный характер банков-
ской системы. Решение этой проблемы связано с 
созданием механизма страхования депозитов в 

коммерческих банках.
Не лучше обстоит дело в достаточности денег, 

что вызывает определенный интерес. Проблемы 
неплатежей и денежных суррогатов обусловлены 
недостатком денег, выпущенных в обраще-
нии Центральным банком. Но Центральный 
банк Республики Узбекистан тщательно сле-
дит за объемом денег, которые эмитируются в 
экономику, и их соответствием спросу на деньги.

Мы сейчас переживаем крайне ответственный 
период, когда вся экономика и коммерческие 
банки должны приспособиться к низкой инфля-
ции, продолжая решать сложные структурные 
проблемы [7, с. 23-26]. В этом смысле в денежной 
сфере это означает, что рыночными методами 
должны быть снижены номинальные и реальные 
процентные ставки, должна измениться струк-
тура активов финансовых институтов и всех 
экономических агентов, включая население.

Вывод. Сейчас денежная масса растет в реаль-
ном выражении [9], потому что сформировались 
предпосылки для такого роста. Если, например, 
наличные деньги придут в банки или предложе-
ние валюты на валютном рынке расширится, то 
это будут деньги, которые можно использовать 
для осуществления кредитных операций без 
угрозы всплеска инфляции. В этом случае продо-
лжится тенденция оправданного роста спроса на 
деньги и, соответственно, будет скорректирова-
но предложение денег.

Здесь могут быть использованы механизмы как 
индексации процентных ставок по кредитам и де-
позитам, которые позволят банкам лучше контр-
олировать свои активы и пассивы, а конечным 
кредиторам и заемщикам- свои доходы и издерж-
ки, так и индексирование государственных обли-
гаций, не только странами с высокой инфляцией, 
но и странами с низкой инфляцией, для сниже-
ния стоимости государственных заимствований 
и более точного определения уровня реальных 
процентных ставок. Очень важную роль в из-
менении структуры активов кредитных органи-
заций должна сыграть ипотека. Также должны 
совершенствоваться отношения Центрального 
банка с банковской системой. Инструменты ре-
финансирования, применяемые Центральным 
банком Республики Узбекистан в рамках функ-
ции кредитора последней инстанции, должны 
коммерческим банкам в ведении их кредитной 
и платежной работы. Необходимо, чтобы банки 
на собственной основе вносили растущий вклад 
в повышение эффективности финансового по-
средничества и всей системы распределения 
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финансовых ресурсов в экономике, что являет-
ся важнейшей экономической задачей страны. 
В целом же необходимо отметить, что вопросы 

ограничительного курса денежно-кредитной 
политики требуют непрерывного изучения для 
практического использования.
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Summary. In this article the essence and the 
maintenance of necessity the creation of Central’s 
bank monetary policy directed on creation of 
optimum conditions for development commercial 

banks reveals. According to authors as a result 
commercial banks will be able to allocate more 
effectively real investments that will promote 
achievement of economic growth.

Key words: monetary policy, Central bank, commercial banks, real sector of economy, deficit, resources.

Purpose. The purpose of article to characterize 
the essence and the maintenance to use tools of the 
Central’s bank monetary policy for creation the opti-
mum conditions for development commercial banks 
for the purpose their real investments , growth of 
their assets.

Methodology of research. In research author 
used methods of the comparative analysis, expert as-
sessment.

Findings. Using some tools of the Central’s bank 

monetary policy for the purpose of creation opti-
mum conditions for development commercial banks 
is proved, which will be stimulate them to allocate 
their investments to real sector of economy.

Originality. The research gave the chance to de-
velop offers on using tools of a monetary policy for 
stimulation of commercial bank’s investments to real 
sector of economy.

Practical value. The developed offers can be used 
for realization of a monetary policy.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі 
формування професійної іншомовної культуро-
логічної компетентності майбутніх фахівців 
банківської сфери. Автор окреслює критерії 
оцінювання рівнів її сформованості.

Аннотация. Статья посвящена проблеме 
формирования профессиональной культуро-
логической компетентности будущих специ-
алистов банковской сферы. Автор выделяет 
критерии оценивания уровней ее сформирован-
ности.

Summary. The article touches upon the problem of 
developing professional cross-cultural competence. 

The author outlines the criteria of assessing the levels 
of its development.
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Statement of the problem. No one will deny that 
our time requires competitive and professionally 
mobile specialists ready to implement their potential 
effectively. Much depends on the quality of profes-
sional training. Students should be armed not only 
with theoretical material but with practical skills. The 
process of teaching and learning should be aimed 
at preparing students for real life professional situ-
ations including multinational cooperation and the 
dialogue of cultures.

The analysis of the recent publications and re-
search. The problems of professional foreign lan-
guage teaching and learning have been in the focus 
of attention of many foreign and Ukrainian scien-
tists, including A. Bohomolova, O. Lebedev, L. Mor-
ska, L. Pavlova, O. Poliakov, V. Topalova, V. Benson, 
A.  Waters, P. Strevens etc. Most of them study the 
problems related to narrow specialization. The main 
concepts of professional cultural training have been 

developed by R. Ahadullin, A. Valitska, Yu. Pasov, 
V. Safonova etc.

The analysis of scientific didactic literature proves 
lack of the research devoted to the peculiarities of 
foreign language professional training of banking 
students.

The aim of the article is to determine profession-
al cross-cultural competence and to analyze the ways 
of assessing its level among banking students.

Ground of scientific results. The professions of 
the banking sphere occupy one of the first places 
among the professions with communicative char-
acter. Professional communicative behaviour of the 
banking specialist is determined by its professional 
functions and typical activities and tasks. The analysis 
of bachelors’ and masters’ educational qualifications 
of future banking specialists enabled us to single out 
knowledge and skills which are necessary for effec-
tive professional communication (Table 1).
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Table 1
Educational qualifications of future banking specialists

Knowledge Skills
- Vocabulary and grammar
- Professional terminology
- Background cultural knowledge
- Methods and techniques of oral and written communica-
tion
- Computerized translation
- Methods of writing business documents

- Making presentations
- Debating
- Getting professional information from foreign language 
resources
- Exchanging information at personal and business meet-
ings
- Using bilingual and electronic dictionaries
- Writing business letters
- Writing memos
- Understanding contracts

Practice shows that the process of involving future 
banking specialists into professional fragments of a 
foreign language is restricted by the lack of many ste-
reotype communicative situations in their compre-
hension of the world. This fact causes the necessity to 
develop banking students’ professional cross-cultural 
competence. Based on the results of the conducted 
content-analysis, we define competence as the level 
of an individual’s professionalism which comprises 
knowledge and skills and the ability to use them in 
professional activities.

Foreign language communicative barriers can be 
overcome by developing professional cross-cultural 
competence. Having developed the above mentioned 
competence, students will face neither frustration 
nor unpleasant surprise. It will help them to avoid 
cultural shock. 

The structure of professional cross-cultural com-
petence remains the subject of scientific debates and 
discussions. I. Aranovska differentiates three aspects:

- problem and practice (adequate understanding 
of the situation, adequate setting and fulfillment of 
the goals in a particular situation);

- sense (adequate comprehension of the situation 
in the general cultural context);

- value (the ability to evaluate the situation ad-
equately through personal and general values) [1, 
p. 118].

M. Kagan formulates the following types of cul-
ture related to individual’s professional development:

- culture of a scholar which is dominated by cog-
nitive activities and accumulation of knowledge;

- culture of a practician which is dominated by re-
productive activities;

- culture of a moralist which is dominated by val-
ue oriented activities;

- culture of a sociable person which is dominated 
by communication.

It is necessary to note that professional training is 
aimed at not only giving some information but devel-
oping cultural awareness skills understanding simi-
larities and differences of cultures. Cultural elements 
are combined with lingual ones. The process of for-
eign language learning and teaching is based on au-
thentic situations of cross-cultural communication. 
Both lingual and extralingual factors are taken into 
consideration. Teachers’ and students’ attention is fo-
cused on penetrating into culture, tolerant attitude to 
it. Native culture is not excluded. On the contrary, it 
helps to develop national self-identification and un-
derstand that every person belongs both to national 
and international community.

To our mind, professional cross-cultural compe-
tence of the banking students lies in:

- adequate reaction to verbal and non-verbal 
codes of a foreigner;

- orientation in the cross-cultural situation in the 
sphere of professional communication, foreseeing 
possible cultural barriers and overcoming them;

- overcoming cross-cultural misunderstandings 
and conflicts in the dialogue of cultures;

comparison of meanings of cultural categories in 
different cultures;

- tolerance to other cultures;
- correct choice of lexical units with national and 

cultural component;
- adequate usage of cultural knowledge in the situ-

ations of cross-cultural business communication [3, 
p. 304-306].

Summing up the existing approaches to determin-
ing the structure of professional competence, we can 
confirm that professional cross-cultural competence 
consists of the following components: motivation, 
cognitive, activity, evaluating and empathic (Pic. 1)

Taking into consideration the results of the con-
tent analysis of the investigated phenomenon and the 



81

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

requirements of the new language policy, we consider 
professional cross-cultural competence of a banking 
specialist to be the integrated individual professional 
characteristic of a specialist based on a set of com-

petencies, professional knowledge, skills, experience, 
values and his theoretical and practical readiness 
to conduct professional activities being engaged in 
cross-cultural communication.

 
Professional cross-cultural competence 

Cognitive 
component 

Activity 
component 

  

Motivation 
component 

  

Evaluating 
component 

Empathic 
component 

  

Knowledge 
of the 

language, 
culture and 
profession 

Skills and 
experience 

Motives, 
needs 

Professional 
qualities, 

self-
assessment, 
self-analysis 

Readiness for 
communication, 
positive attitude 
to culture, 
tolerance 

Pic. 1 Professional cross-cultural competence

In the process of our research, we have outlined 
the criteria of assessing the level of professional 
cross-cultural competence among banking students. 
They are motivation, cognitive, activity, evaluating 

and empathic. These criteria enable to adjust the 
process of professional training of banking students 
(Table 2).

Table 2
Criteria of assessing the level of students’ professional cross-cultural competence

Criteria Object of assessment Criteria indicators
Motivation

Cognitive

Activity

Evaluating

Empathic

• professional motivation;
• educational motivation

• knowledge of the language;
• knowledge of the culture of the target 

country;
• skills of operating means of communica-

tion
• the development of the skill to arrange 

communicative activity
• the development of personal professional 

qualities;
• the development of the self-assessment 

skills 
• student’s attitude to the language and the 

culture of the target country

Set of motives characteristic of the goals and 
tasks of professional activities; positive atti-
tude to the profession, responsibility to com-
pleting the tasks.
It is associated with the cognitive sphere; a set 
of knowledge necessary for efficient profes-
sional activity.

Ways and methods of professional activity, 
necessary key competencies.
Set of personal characteristics necessary for 
carrying out professional activities; self-assess-
ment of the level of professionalism. 
Positive attitude to foreign language culture, 
the desire to understand another culture, tol-
erance and readiness to take part in cross-cul-
tural communication.

We have outlined three levels of the development 
of professional cross-cultural competence among 
banking students (low, middle and high) and have 

characterized illustrative descriptors (“can do state-
ments”) on the basis of Common European Frame-
work of Reference of Languages [2].



82

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (16) 2014

The low level is characterized by weak profes-
sional motivation, poor knowledge of professionally 
relevant cross-cultural knowledge, lack of ability to 
use it in professional situations. Students are passive 
and ignore the necessity to develop the skills which 
are important for effective cross-cultural communi-
cation.

The middle level is characterized by more devel-
oped professional motivation, interest in cross-cul-
tural categories and knowledge. The students have 
the ability to acquire foreign language culture inde-
pendently but show no initiative in this process. Most 
students have no strive for further self education.

The high level is characterized by vivid profes-
sional motivation and the ability to use profession-
ally relevant cross-cultural knowledge and to take 
part in cross-cultural communication. Students can 
easily overcome difficulties in understanding cultural 
realities, clarifying their meanings. Students can cre-
ate the atmosphere of mutual understanding and 
trust when communicating with the representatives 
of foreign language culture. Students understand the 
necessity to learn a foreign language culture, dem-
onstrate a conscious interest for the process of cross-
cultural communication and the desire for further 
self-education.

The level of professional cross-cultural communi-
cation is assessed with the help of various techniques 
according to every criterion. Motivation criterion has 
been assessed with the technique, developed by Reed 
Institute of Communication [5]. The leading aspects 
of motivation for acquiring cross-cultural knowledge 
proved to be learning traditions and customs of for-
eign countries, business etiquette, and the develop-
ment of the skill to conduct negotiations effectively. 
Cognitive and activity components can be assessed 
with the questionnaires “Non-verbal characteristics 
of communication” [4, с. 148-150] and “What’s in a 
gesture” by J. Haynes [6]. The method of self-diagno-
sis is used for assessing the evaluating criterion. The 
level of development of professional cross-cultural 
competence according to the empathic criterion is 
examined with the “Scale of trust” developed on the 
basis of Rosenberg self-esteem scale and Rose ques-
tionnaire for measuring cross-cultural awareness [7].

Conclusions. Thus, Ukraine’s system of higher 
education witnesses the shift of the paradigm: from 
educational to cultural. Modern society sets the task 
not only to teach a foreign language as a means of 
communication but to mould a multilingual individ-
ual combining the native and foreign language values 
and ready for cross-cultural communication.
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Анотація. У статті розглядається необ-
хідність і доцільність проведення ана лізу 
фінансового потенціалу при визначенні креди-
тоспроможності позичальника банківсь кою 
установою, оскільки розрахунок одномомент-
них показників на підставі бухгалтерської 
звітності не дозволяє відобразити реальну 
ситуацію на підприємстві.

Аннотация. В статье рассматривается 
особенность анализа финансового потенциа-
ла предприятия при определении кредитоспо-
собности заемщика банковским учреждением, 
посколь ку расчет одномоментных показате-
лей на основании бухгалтерской отчетности 
не всегда позволяет отразить реальную ситу-
ацию на предприятии.

Ключові слова: фінансова діагностика, економічний потенціал, фінансовий потенціал, кредитоспроможність, показники накопичувального 
характеру.

Ключевые слова: финансовая диагностика, экономический потенциал, финансовый потенциал, кредитоспособность, показатели 
накопительного характера.

Постановка проблемы. В условиях даль-
нейшего развития рыночной экономики все 
большее значение приобретает управление фи-
нансами, в том числе в разрезе собственных и 
заемных финансовых ресурсов. Многие пред-
приятия сталкиваются с нехваткой собствен-
ного капитала не только для финансирования 
расширенного воспроизводства, а также для 
оплаты текущих обязательств. В связи с этим 
одним из дополнительных источников финан-
сирования деятельности предприятия является 
заемный капитал в виде банковского кредита. 
Предоставление кредитных ресурсов со стороны 
банковского учреждения является рискованным 
моментом в силу наличия вероятности их не-
возврата. Для снижения кредитного риска про-
водится детальный анализ кредитоспособности 
субъектов хозяйствования – потенциальных за-
емщиков. Финансовый анализ осуществляется 
с помощью ряда коэффициентов на основании 
данных бухгалтерской отчетности, которая яв-

ляется статическим отражением деятельности 
исследуемого субъекта. Однако, мы считаем, 
что любое предприятие является открытой сис-
темой, функционирование которого зависит от 
многих факторов, формирующих на протяжении 
всего периода жизнедеятельности субъекта (т. е. 
в динамике) потенциал предприятия. По нашему 
мнению, при анализе кредитоспособности заем-
щика целесообразно акцентировать внимание 
банковским учреждениям на финансовом потен-
циале, как одной из подсистем экономического 
потенциала предприятия.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Теоретико-методологические основы 
оценки финансового потенциала предпри-
ятия раскрыты в работах отечественных и 
зарубежных ученых, в частности В. О. Кунцеви-
чем, В. И. Плаксиным, А. С. Полещук, И. В. Бар-
сеговой, Я. Ю. Салиховой, П. А. Фоминым [1, 2]. 

В настоящее время нет однозначного опред-
еления, касающегося не только диагностики фи-
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нансового потенциала, но и самого финансового 
потенциала. При этом в работах исследователей 
в области диагностики финансового потенциала 
основное внимание уделяется механизму опред-
еления финансовых коэффициентов ликвид-
ности, деловой активности и рентабельности, 
что по нашему мнению не отражается реальной 
действительности, сложившейся на предпри-
ятии в конкретный момент времени. По нашему 
мнению финансовый потенциал должен опред-
еляться в текущий момент времени посредством 
имеющейся информации по таким показателям, 
которые характеризуют деятельности предпри-
ятия, как развивающегося субъекта в динамике, 
а не только посредством расчета одномоментных 
показателей, как это практикуется в финансовом 
анализе.

Цель статьи. При написании статьи авторы 
ставят перед собой цель обосновать возмож-
ность применения анализа финансового потен-
циала при проведении диагностики кредитоспо-
собности заемщика банковскими учреждениями.

Обоснование полученных научных ре-
зультатов. Банковские услуги позволяет пред-
приятиям решать свои временные финансовые 
проблемы, осваивать новые технологии без 
изъятия средств из бюджета предприятий, ста-
билизировать экономику убыточных предпри-
ятий путем финансирования их программ по 
выходу из кризиса, и косвенно способствует ре-
шению проблем неплатежей, безработицы, сла-
бой социально-экономической защищенности 
граждан. То, что диагностика предприятия в дан-
ное время актуальна, свидетельствуют процессы 
глобализации, мировые кризисные явления. Не-
обходимо своевременно проводить диагностику 
банкротства с целью его избежания.

Финансовая диагностика – определение по-
казателей, дающих картину финансового со-
стояния предприятия, его прибылей и убытков, 
изменений в структуре активов и пассивов, в 
расчетах с дебиторами и кредиторами на основе 
имеющейся бухгалтерской документации.

В настоящее время анализ кредитоспособ-
ности предприятий, обратившихся в банк за 
кредитом, проводится практически всеми бан-
ками по различным методикам. Объективный 
финансово-экономический анализ позволяет 
значительно снизить кредитные риски в услови-
ях глобализации. 

В Республике Беларусь финансовая диаг-
ностика проводится на основе «Инструкции по 
анализу и контролю за финансовым состоянием 
и платежеспособностью субъектов предприни-
мательской деятельности», зарегистрированной 
в национальном реестре правовых актов Респу-
блики Беларусь 21 мая 2008 г. [3] Анализ прово-
дится на основе трёх коэффициентов:

1. Коэффициент текущей ликвидности (отно-
шение краткосрочных активов к краткосрочным 
обязательствам) характеризует не степень 
обеспеченности предприятия собственными 
оборотными активами, а степень покрытия 
краткосрочных обязательств краткосрочными 
активами.

К1 = КА : КО,                            (1)
где К1 – коэффициент текущей ликвидности;
КА – краткосрочные активы;
КО – краткосрочные обязательства.
2. Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами рассчитывается 
по формуле как отношение суммы собствен-
ного капитала и долгосрочных обязательств за 
вычетом долгосрочных активов к краткосрочным 
активам.

К2 = (СК + ДО – ДА) : КА,               (2)
где К2 – коэффициент обеспеченности собст-

вен ными оборотными средствами;
СК – собственный капитал;
ДО – долгосрочные обязательства;
ДА – долгосрочные активы;
КА – краткосрочные активы.
3. Коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами рассчитывается по фор-
муле как отношение суммы долгосрочных и 
краткосрочных обязательств к валюте бухгал-
терс кого баланса. 

К3 = (ДО + КО) : ВБ,                   (3)
где К3 – коэффициент обеспеченности 

финансовых обязательств активами;
ДО – долгосрочные обязательства;
КО – краткосрочные обязательства;
ВБ – валюта баланса. 
Методика финансового анализа в Украине 

проводится на основе коэффициентов (около 
22-ух), которые анализируют как общие, так и 
частные результаты деятельности предприятия 
(табл. 1).
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Таблица 1
Методика финансовой диагностики в Украине

1. Анализ имущественного состояния предприятия. Формула расчета по данным 
бухгалтерского баланса

1.1 износа основных средств, стр110/ стр101

1.2 обновления основных средств …/ стр101

1.3 выбытия основных средств. …/ стр101

2. Анализ ликвидности предприятия:  

2.1 коэффициент покрытия стр290/ стр690

2.2 коэффициент быстрой ликвидности (стр290 - стр210)/ стр 690
2.3 коэффициент абсолютной ликвидности стр 260/ стр 690
2.4 чистый оборотный капитал рассчитывается стр 290 - стр 260

3.1 платежеспособности (автономии) стр 490/ стр700

3.2 финансирования (стр590 + стр690)/ стр 490

3.3 обеспеченности СОС (стр 290 - инвестиции)/ стр 260

3.4 маневренности собственного капитала. (стр290 + стр260)/ стр490

4.1 оборотности активов стр 020(Ф2)/ стр700

4.2 оборотности дебиторской задолженности стр 020(Ф2)/ стр240

4.3 оборотности кредиторской задолженности стр 020(Ф2)/ (стр590+ стр690)
4.4 Срок погашения дебиторской и кредиторской задолжонностей  12/4.3

4.5 оборотности материальных запасов  12/4.2

4.6 оборотности основных средств (Фо) стр 030(Ф2)/ стр210

4.7 оборотности собственного капитала стр 020(Ф2)/ стр101

5.1 рентабельности активов. стр 300(Ф2)/ стр700

5.2 рентабельности собственного капитала. стр 300(Ф2)/ стр490

5.3 рентабельности деятельности. стр 300(Ф2)/ стр020(Ф2)

5.4 рентабельности продукции стр 070/ (стр050 + стр060)

Финансовая диагностика предприятий в Рос-
сийской Федерации проводится на основе Мето-
дических указаний по проведению анализа фи-
нансового состояния организаций от 23 января 
2001 года № 16 [2].

При финансовом анализе в России, приме-
няется четыре блока коэффициентов, которые 
характеризуют широкий спектр деятельности 
предприятия:

- иобщие показатели;
- показатели платежеспособности и финансо-

вой устойчивости;
- показатели эффективности использования 

оборотного капитала, доходности и рентабель-
ности;

- показатели эффективности использования 
внеоборотного капитала и инвестиционной ак-
тивности организации.

В качестве базового критерия при оценке фи-
нансового предприятия на основе двадцати шес-
ти показателей выступает показатель среднеме-
сячной выручки за последний год. Этот критерий 
входит в большинство расчетных формул.

После того как вычисляются основные 
коэффициенты, необходимо разбить их на кате-
гории в зависимости от фактического значения 
(табл. 2).
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Таблица 2
Категории показателей в зависимости от фактических значений по методике, 

применяемой в Российской Федерации

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория
К1 0,2 и выше 0,15-0,2 менее 0,15
К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5
К3 2,0 и выше 1,0-2,0 менее1,0
К4 
Кроме торговли 1,0 и выше 0,7-1,0 менее 0,7
для торговли 0,6 и выше 0,4-0,6 менее 0,4
К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентаб.

Примечание: таблица составлена на основе [4]

Классность заемщика будет определяться, как 
произведение категории коэффициента и веса 
показателя. На основе суммы балов заемщик 
относится к одному из классов:

1 класс, если сумма находится в приделах от 1 
до 1,02;

2 класс – от 1,05 до 2,42; 
3 класс – больше 2,42.
Достоинством данного подхода является 

всесторонняя комплексная оценка деятельности 
предприятия. Недостатком – использование по-
казателя среднемесячной выручки, рассчитан-
ного путем деления суммы выручки за год на 
12 месяцев. Необходимо отметить, что в целом, 
подход, используемый в российской практике 
оценки финансового состояния предприятия, 
является эффективным, так как в нем оценива-
ется не только уровень коэффициентов, но также 
и период в месяцах, в течение которого осущест-
вляется кругооборот тех или иных средств. 

Стоит отметить, что кредитоспособность за-
емщика определяется на основании данных бух-
галтерской отчетности, которая не в состоянии 
отразить полную ситуацию, происходящую на 
предприятии в динамике.

На современном этапе развития кредитных 
отношений банков в условиях интеграции 
финансовых рынков актуальной проблемой 
является разработка эффективной системы 
финансовой диагностики кредитозаёмщиков. 
Её результаты должны быть обоснованы 
реальными фактами. Такие факты можно полу-
чить с помощью целенаправленного анализа со-

стояния предприятия на основе сопоставления 
экономических, юридических и социальных фак-
торов, по результатам которого можно принять 
обоснованное решение о финансовом состоянии 
предприятии. Одним из таких способов является 
анализ финансового потенциала, как подсистема 
экономического потенциала предприятия. 

Обобщение теоретических взглядов 
ученых позволяют нам констатировать, что 
в экономической литературе существуют 
различные позиции к содержанию категории 
«экономический потенциал» предприятия. При 
этом, одни считают, что эта категория пред-
ставляет собой конгломерат ресурсов [5]. Дру-
гие представляют экономический потенциал 
предприятия, как результат экономических 
и производственных отношений между 
субъектами хозяйственной деятельности. Тре-
тьи – под экономическим потенциалом понима-
ют способность предприятия обеспечивать свое 
долговременное функционирование и достиже-
ние стратегических целей при данном объеме, 
качестве и строении ресурсов. 

Можно отметить, что ресурсный потенциал яв-
ляется основной составляющей экономического 
потенциала хозяйствующего субъекта и отра-
жает потенциальные возможности предприятия 
[6]. Одновременно, экономический потенци-
ал предполагает и реализацию потенциальных 
возможностей, выраженную в достижении 
экономического эффекта. Основываясь на этом 
утверждении, развитие понятия «экономический 
потенциал предприятия» представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Развитие понятия «экономический потенциал предприятия»

Источник: собственная разработка

Экономический потенциал предприятия 
можно рассматривать как целостную систему, 
основными элементами которой выступают 
ресурсный, инновационный и инвестиционный 
потенциалы (рис. 2).

В совокупности имущественный и трудовой 
потенциал формируют ресурсный потенциал 
предприятия. При эффективном использовании 
предпринимательских способностей трудового 
коллектива в сочетании с технической базой на 
предприятии появляется инновационный по-
тенциал, который в совокупности с ресурсным 
представляет производственный потенциал. 
Успешная реализация производственного потен-
циала способствует появлению инвестиционно-
го потенциала. 

Следует отметить, что большинство 
экономистов в составе ресурсного потенциала 
выделяют материально-технический потенциал, 
который, в свою очередь, подразделяется на по-
тенциал материальных ресурсов (краткосрочные 
активы) и технический потенциал (долгосрочные 
активы), и трудовой потенциал [7]. При этом в 
настоящее время проблема формализованного 
определения понятия «ресурсный потенциал» и 
его связь с экономическим потенциалом пред-
приятия остается нерешенной. Следует отме-
тить, что математическое моделирование ре-
сурсного потенциала в современных условиях 
требует дальнейшего изучения и исследования.
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Рис. 2. Структура экономического потенциала предприятия

Источник: собственная разработка
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Мы считаем, что инновационный потен-
циал предприятия в общем виде включа-
ет предполагаемые или уже мобилизованные 
ресурсы и организационный механизм (органи-
зационную структуру) для достижения постав-
ленной цели в области наукоемких технологичес-
ких процессов, новых видов продуктов или их 
модификации, а также новых услуг. 

При оценке инновационного потенциала 
большинство экономистов акцентируют свое 
внимание на использовании субъективного ме-
тода экспертных оценок [8]. Авторами предла-
гается оценка инновационного потенциала на 
основании сравнения интегрального показателя 
возможного инновационного развития, который 
определяется исходя из имеющихся возможнос-
тей предприятия (наличие интеллектуального, 
производственно-технического и информаци-
онно-аналитического потенциала, с фактически 
сложившимся инновационным потенциалом, 
который характеризуется долей инновационной 
продукции в общем объеме реализации, затрата-
ми на инновационные разработки и соотноше-
нием величины затрат на инновационную про-
дукцию к полученной выручке от данного вида 
продукции. Полученный результат сравнения 
величин векторов возможного и фактического 
инновационного потенциала представляет собой 
возможности инновационного развития пред-
приятия.

Среди ряда экономистов существует взгляд 
на содержание инвестиционного потенциа-
ла, как возможности предприятия инвести-
ровать в свое собственное развитие, покупая 
различные активы и создавая этим действием 
дополнительный финансовый поток. Мы счита-
ем, что данная интерпретация в большей степени 
характеризует финансовый потенциал.

Финансовый потенциал является важным 
элементом в стратегическом управлении финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Финансовый потенциал рассматривается как 
совокупность финансовых ресурсов, которые 
принимают участие в производственно-хозяй-
ственной деятельности (собственный капитал, 
различного рода резервы, стоимость основно-
го капитала, оборотных активов, устойчивые 
пассивы, амортизационные отчисления, величи-
на краткосрочных и долгосрочных займов и кре-
дитов, нераспределенная прибыль и т.д.). Следует 
отметить, что производственно-экономический 
потенциал представляет собой категорию, 
имеющую низкий показатель мобильности 

(высокий уровень закрепления), в отличие от 
него - финансовый потенциал характеризуется 
высокой мобильностью, так как основной фор-
мой проявления финансового потенциала по на-
шему мнению выступают денежные средства.

В. О. Кунцевич характеризует финансовый по-
тенциал развития предприятия, под которым по-
нимается совокупность имеющихся финансовых 
ресурсов, возможностей системы по их привле-
чению и эффективному управлению для дости-
жения тактических и стратегической цели пред-
приятия [1].

В своих исследованиях В. И. Плаксин и 
А. С. Полещук отмечают, что финансово-эконо-
мический потенциал предприятия нельзя расс-
матривать как простую сумму компонентов, его 
составляющих, ибо в любой производственной 
системе наблюдается сложное взаимодействие 
составляющих потенциала системы. Кроме того, 
финансово-экономический потенциал пред-
приятия ставится в зависимость не только от 
располагаемых ресурсов, но и от организации 
системы и влияния среды [9].

По мнению И. В. Барсеговой основной со-
ставляющей финансового потенциала являет-
ся совокупность собственных и привлеченных 
финансовых ресурсов, т.е. денежных средств, 
которые находятся в его распоряжении [10]. 
Оценив имеющиеся финансовые ресурсы, можно 
оценить финансовый потенциал предприятия.

В своей работе «Конкурентный потенциал 
предприятия: сущность, структура, методика 
оценки» Я. Ю. Салихова в состав финансово-
го потенциала включает финансовые ресурсы и 
инвестиционные возможности [11]. 

П. А. Фомин рассматривает финансовый 
потенциал промышленного предприятия как 
отношения, возникающие на предприятии по 
поводу достижения максимально возможного 
финансового результата при условии: а) нали-
чия собственного капитала, достаточного для 
выполнения условий ликвидности и финансовой 
устойчивости; б) возможности привлечения ка-
питала, в объеме необходимом для реализации 
эффективных инвестиционных проектов; с) рен-
табельности вложенного капитала; д) наличия 
эффективной системы управления финансами, 
обеспечивающей прозрачность текущего и буду-
щего финансового состояния [2].

По нашему мнению трактовка термина 
«финансовый потенциал», данная П.  А.  Фо-
миным, дает более полное представление о сущ-
ности исследуемого понятия. Поскольку мы счи-
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таем, что финансовый потенциал представляет 
собой не только необходимую движущую силу, 
которая приводит в динамическое состояние 
предприятие (имеется в виду наличие источни-
ков финансирования), а также максимальные, 
но в тоже время, реальные возможности, 
которыми располагает хозяйствующий субъект в 
определенный момент времени при наиболее по-
лном и наилучшем использовании имеющихся у 
него всех ресурсов и средств. 

Следовательно, финансовый потенциал яв-
ляется «фундаментом», на котором строит-
ся перспективная деятельность предприятия. 
Финансовый потенциал опосредует все этапы 
функционирования субъекта хозяйствования, 
начиная от момента создания (формирование 
уставного капитала) и заканчивая достижени-
ем цели деятельности организации (получение 
прибыли). Поэтому, мы считаем, что финансовый 
потенциал выступает в качестве составляющей 
экономического потенциала предприятия на 
протяжении всего периода функционирования. 
Финансовый потенциал предприятия, по наше-
му мнению, является относительной величиной, 
зависящей от ряда детерминант. Измерение фи-
нансового потенциала возможно осуществить 
только в динамике с помощью относительного 
коэффициента или индекса. Для выведения фи-
нансового потенциала предприятия на текущий 
момент времени необходимы показатели накопи-
тельного характера. Для выведения таковых по-
казателей целесообразно обратиться к основным 
показателям социально-экономического разви-
тия той или иной страны. К основным социально-
экономическим показателям Республики Бела-
русь относятся: численность населения, доходы 
населения, валовый внутренний продукт (ВВП), 
суммарная стоимость основных средств, чистая 
прибыль [12]. В Российской Федерации большое 

внимание уделяется таким показателям, как до-
ход на душу населения, численность населения, 
валовый региональный продукт, стоимость 
основных фондов, инвестиции. Основными 
социально-экономическими показателями в 
Украине выступают ВВП, уровень безработицы, 
заработная плата, численность населения, изме-
нение запасов и др. 

Идентифицируя интересы государства с пред-
приятием и наоборот, можно предположить, что 
основными составляющими финансового потен-
циала предприятия, имеющими накопительный 
характер, выступают: 

- объем реализации (выручка от реализации 
продукции, работ, услуг) – Q;

- численность работников (показателем отра-
жающим эффективность использования числен-
ности работников выступает производитель-
ность труда) – tr;

- уровень оплаты труда – z;
- объем инвестиций за счет собственных 

средств – I;
- первоначальная стоимость основных фон-

дов (показатель фондоотадчи) – f;
- сумма начисленных дивидендов за опре-

деленный период времени (норма дивиденда) – d.
Для оперирования данными экономическими 

показателями в разрезе финансового потенциала 
необходимо, что они имели сопоставимый вид. 
Например, использовать в одном разрезе плоско-
сти численность населения и размер заработной 
платы нецелесообразно в силу различных еди-
ниц измерения (количество человек и денежные 
единицы), поэтому для возможности дальней-
шего расчета следует использовать показатели, 
отражающие суть выбранных факторов, в каче-
стве которых выступают производительность 
труда и уровень среднегодовой заработной платы 
(рисунок 3).

Рис. 3. Иллюстрация финансового потенциала в разрезе заработной платы 
и производительности труда

Источник: собственная разработка
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Проиллюстрированный на рисунке 3 мате-
риал соответствует сложившейся на предпри-
ятии ситуации по двум выбранным факторам, 
которые, по мнению авторов, являются опред-
еляющими для расчета финансового потенциала. 
Сопоставив изменение рассматриваемых пока-
зателей (Δz и Δtr) получаем тангенс угла, в точ-
ке которого находится тот период, для которого 
определяется индекс финансового потенциала.

Аналогичным образом определяется финан-
совый потенциал путем сопоставления объема 
продаж и инвестиций за счет собственных 
средств (рис. 4), путем сопоставления суммар-
ной стоимости основных фондов и суммой 
начисленных дивидендов, для анализа данных 
показателей считается целесообразным исполь-
зовать показатели фондоотдачи и уровень чи-
стой прибыль на сумму начисленных дивидендов 
(рис. 5).

Рис. 4. Иллюстрация финансового потенциала в разрезе объема продаж 
и собственных инвестиций

Источник: собственная разработка

Используя формулу расчета тангенса, можно 
определить относительное значение финансово-

го потенциала предприятия, выраженное при по-
мощи индекса либо коэффициента.

Рис. 5 Иллюстрация финансового потенциала в разрезе основных фондов 
и начисленных дивидендов

Источник: собственная разработка

Выводы. По нашему мнению финансовый 
потенциал должен определяться в текущий мо-
мент времени посредством имеющейся инфор-
мации, содержащейся в показателях накопитель-
ного характера, а не только посредством расчета 
одномоментных показателей, как это практику-

ется в финансовом анализе. В качестве таких по-
казателей могут выступать объем продаж, инвес-
тиции за счет собственных средств, численность 
работников, уровень заработной платы, сум-
марная стоимость имеющихся на предприятии 
основных средств и сумма начисленных диви-
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дендов. Анализ данных показателей позволяет 
отследить направление и скорость развития де-
ятельности предприятия в динамике, которое с 
учетом законов научной диалектики, может быть 
не только в направлении роста, но и в направле-
нии снижения, допуская вариант отрицательно-
го его значения, представляет собой скрытый в 
(от) финансовой отчетности фактор (показатель) 
перехода финансовых источников от одного соб-
ственника к другим.

В силу этого особую актуальность и важность 
приобретает теоретическое обоснование, на-
учное изучение и разработка методов диагнос-
тики и идентификации финансового потенциала 
предприятий, поскольку она позволяет выявить 
их внутренние проблемы и заблаговременно 
принять необходимые решения. Диагностика 
позволяет установить и оценить финансовое по-
ложение фирмы и понять, почему это положение 
возникло и к чему оно приведет.
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Summary. The article discusses the need 
and feasibility analysis financial capacity when 
determining the creditworthiness of a borrower’s 

banking institution, because the simultaneous 
calculation of indicators on the basis of accounting 
data can not reflect the real situation in the company.

Key words: financial diagnosis, economic potential, financial strength, creditworthiness, indicators cumulative nature.

At the present stage of development of the credit 
relationship between banks in the conditions of inte-
gration of financial markets, the actual problem is the 
development of an effective system of financial diag-
nostics of creditsensitive. Currently, the analysis of 
the creditworthiness of the potential borrowers of the 
banking sector is based on the calculation of financial 
ratios. The definition of a financial condition of the 
enterprise is carried out using one-step accounting 
indicators, which are not able to cover the real situa-
tion occurring in the enterprise.

The results of the financial diagnosis should be 
based on real facts. Such facts can be obtained by us-
ing a focused analysis of the state enterprise on the 
basis of comparing the economic, legal and social 
factors, the results of which you can make an in-
formed decision about the financial condition of the 
company. One of such methods is the analysis of the 
financial capacity, as a subsystem of the economic 
potential of the enterprise.

The financial potential of the company, accord-
ing to the authors, is a relative value depending on 
a number of determinants. Measurement of the fi-
nancial potential is possible only in the dynamics us-
ing the relative ratio or index. To derive the financial 
potential of the company at the current time indica-
tors cumulative nature, which are: sales, number of 
employees, total value of existing fixed assets, the 
prevailing wage level for the studied company, the 
amount of investment at the expense of own resourc-
es and the rate of dividend.

The analysis of these indicators allows you to 
track the direction and speed of development activ-
ity in the dynamics, which is in accordance with the 
laws of scientific dialectics, can be not only in the di-
rection of growth, but in the direction of decrease, 
allowing the option of negative values, is a hidden 
(from) financial statements factor (indicator) trans-
fer of financial resources from one owner to another.
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безопасности в интернет-платежных систе-
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платежных системах на примере США с учетом 
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инвестиций.

Постановка проблеми. Віддаючи належне на-
уковим напрацюванням у сфері інформаційної 
безпеки в електронній комерції, варто зазначи-
ти, що деякі аспекти безпеки проведення тран-
закцій та передачі автентифікаційних даних в 
інтернет-платіжних системах залишаються недо-
статньо вивченими та потребують ґрунтовного 
удосконалення, зокрема у сфері економічної об-
ґрунтованості при впровадженні та застосуван-
ні. При удосконаленні технологій забезпечення 
інформаційної безпеки проведення транзакцій 
в інтернет-платіжних системах слід враховувати 
не лише надійність технології, але й економічну 
ефективність насамперед від застосування тех-
нологій автентифікації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У своїх дослідженнях питання використання ін-
формаційних технологій, зокрема Інтернет-тех-
нологій, а також безпеки електронного бізнесу, 
розглядають такі вітчизняні науковці: Н. Сулік, 
Ю. Бондарчук, С. Савин, А. Берко, В. Висоцька 
та інші. Автори Одарченко Р. С., Лукін С. Ю. зо-
середжують свою увагу на економічній ефектив-
ності впровадження систем захисту. Питання 
управління інформаційною безпекою та кіль-
кісної оцінки ризиків та втрат внаслідок Інтер-
нет-шахрайств, зокрема в електронній комерції, 
містяться у працях таких вітчизняних та закор-

донних дослідників: Rok Bojanc, Borka Jerman-
Blažič, Michel van Eeten, Johannes M. Bauer, Shirin 
Tabatabaie, Домарєв В. В

Метою статті є запропонувати підхід до кіль-
кісної оцінки економічної ефективності вна-
слідок застосування заходів безпеки під час 
проведення фінансової транзакції в Інтернет-
платіжних системах. Враховуючи даний підхід, 
проаналізувати ефективність застосування ме-
тодів автентифікації в Інтернет-платіжних систе-
мах на прикладі США.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Передумовою розробки заходів безпе-
ки в інтернет-платіжних системах є припущення, 
що при порушенні захищеності активів завдаєть-
ся збиток усім учасникам інтернет-транзакції, а 
розробка, впровадження та використання захо-
дів безпеки передбачає витрати. Заходи інфор-
маційної безпеки в інтернет-платіжних системах, 
зокрема методи автентифікації, повинні бути не 
лише технічно та технологічно надійними, але 
й економічно ефективними, тобто враховувати 
виникнення ризиків під час розрахунків онлайн, 
а також попередити можливі втрати внаслідок 
шахрайських дій. 

Розглянемо ризики, як можливість з певною 
імовірністю понести втрати суб’єктами інтер-
нет-платіжних систем, а саме продавцями, по-
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купцями, банками. Це може бути як прямий 
матеріальний збиток, так і непрямий збиток, 
що виражається, наприклад, у втраті репутації 
і довіри покупців до проведення транзакцій за 
допомогою карток. Так можна ствердити, що ін-
формаційна безпека займається іміджевими пи-
таннями, оскільки проблеми з безпекою, а також 
витік конфіденційної інформації вкрай негатив-
но впливають на імідж та довіру до інтернет-про-
давців. Тому, оцінка ризиків - перший та необхід-
ний етап в управлінні системою інформаційної 
безпеки. 

Процедура оцінки ризику передбачає визна-
чення вразливостей і загроз для кожного інфор-
маційного активу (наприклад, автентифікаційні 
дані). Ризик безпеки R визначається як добуток 
ймовірності виникнення інциденту безпеки ρ та 
втрати внаслідок виникнення інциденту безпеки 
L:

R= ρ∙L                                 (1)
Інцидент інформаційної безпеки в інтернет-

платіжних системах визначимо як просту подію 
або набір небажаних або несподіваних подій, які 
можуть призвести до втрат під час проведення 
інтернет-транзакцій. Імовірність виникнення 
інциденту безпеки ρ (0≤ ρ ≤1) залежить від імо-
вірності Т(0≤ ρ ≤1) виникнення загроз  та враз-
ливості ν:

ρ = Т∙ν                                  (2)
Вразливість інтернет-платіжної системи сама 

по собі не спричиняє затрат, це лише умова, яка 
дозволяє загрозі впливати на активи. У випадку 
виникнення інциденту безпеки, суб’єкти інтер-
нет-платіжних систем зазнають фінансових втрат 

L. Збиток L>0 вимірюється у грошових одиницях. 
Насправді, фінансовий збиток внаслідок інци-
денту безпеки досить важко оцінити. Труднощі 
викликає оцінка непрямих ризиків, що інколи 
є набагато більшими від прямих і можуть мати 
довготривалий негативний вплив на клієнтську 
базу, партнерів, фінансовий ринок, банки.

Кількісну оцінку збитку можна визначити за 
формулою 3:

L=Lm_chargeback+ Lc + Lm_indirect +Lb_indirect,       (3)

де Lm_chargeback – збитки продавця, наприклад 
внаслідок «чарджбеку»;

Lc – збитки покупця у розмірі вартості при-
дбаних товарів або наданих послуг шахраєм;

Lm_indirect – непрямі збитки продавця довготри-
валого характеру: переривання бізнес-процесів, 
втрата репутації, втрата довіри покупців;

Lb_indirect – непрямі збитки банків довготривало-
го характеру: втрата репутації, втрата довіри по-
купців-держателів карток.

Інцидент безпеки може призвести до простою 
інформаційної системи та послуг. Час простою 
включає час виявлення td інциденту безпеки та 
час налагодження та відновлення функцій сис-
теми tr. Час td  визначається, як період часу від 
моменту появи інциденту до моменту виявлення 
інциденту.

Таким чином, ствердимо, що неефективні за-
соби безпеки (зокрема, втрата конфіденційності 
даних покупця) в результаті призводять до зни-
ження рівня довіри з боку покупців та втрати 
репутації. Зобразимо піраміду втрат у системах 
інтернет-платежів (рис.1).

Рис. 1. Піраміда збитків внаслідок застосування неефективних заходів безпеки 
в інтернет-платіжних системах

Джерело: побудовано автором на основі [4-6]
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Елементи формули 3 можна групувати відпо-
відно до часових показників. 

Показники Lm_chargeback та Lc  залежні від часових 
показників td та tr. Непрямі втрати від часу не за-
лежать. Відобразимо це у формулі 4.

L=Lm_chargeback ∙tr + Lc ∙td∙tr + Lm_indirect +Lb_indirect      (4)

Враховуючи формулу 2 і 4 ризики безпеки в 
інетернет-платіжних системах можна визначити  
за формулою 5:

R= Т∙ν∙( Lm_chargeback ∙tr + Lc ∙td ∙tr + Lm_indirect +Lb_indirect)  (5)

Ризик безпеки R відображає очікувані фінан-
сові втрати, спричинені інцидентом безпеки та 
вимірюється у грошових одиницях [1-2].

Для подолання цього ризику виокремлюють 
наступні методи:

- зменшення ризику за допомогою відповідних 
технологій та інструментів (наприклад, «firewall», 
антивірусні програми) або впровадження відпо-
відних заходів політики безпеки (наприклад па-
ролі, інструменти строгої автентифікації, контр-
оль доступу та ін.);

- передача ризику аутсорсинговим компаніям 
та його страхування;

- уникнення ризику шляхом усунення джере-
ла загрози або впливу активу на ризик;

- прийняття ризику як частину бізнес-опера-
цій. Може застосовуватися у випадку коли ви-
трати на перенесення ризиків аутсорсинговим 
компаніям або страхування є більшими ніж за-
гальні втрати.

Заходи безпеки, які доцільно застосовувати в 
інтернет-платіжних системах, можна класифіку-
вати наступним чином (рис. 2) [1-2]:

- превентивні заходи безпеки sp, котрі спря-
мовані на зменшення імовірності виникнення 
інциденту ρ (наприклад, антивірусне програмне 
забезпечення);

- заходи виявлення sd, котрі зменшують час, 
який необхідний для виявлення інциденту td 
(системи виявлення атак, смс-оповіщення (під-
твердження), автентифікація, хешування даних 
під час їхньої передачі).

- Інші заходи безпеки sо , котрі зменшують 
збитки L внаслідок виникнення інциденту (смс-
послуги, блокування коштів на рахунку, ефек-
тивна логістична система інтернет-продавця).
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Рис. 2. Класифікація заходів інформаційної безпеки для інтернет-платіжних систем 
(власна розробка)

Кожен захід безпеки s(α,C) визначається дво-
ма кількісними параметрами ефективністю α(t) 
та вартістю С. Ефективність α(t)>0 демонструє 
вплив даного заходу безпеки на зменшення ри-
зику. Вартість С визначається як інвестиції, ви-
ражені у грошовій формі.

Превентивні заходи безпеки sp (αp,Cp) змен-
шують імовірність виникнення інциденту ρ. За 
допомогою формули 2 можна продемонструвати 
залежність між інвестиціями Cp  та превентивни-

ми заходами безпеки (формула 6):

 (6)

Вважаємо, що при необмежених інвестиціях 
у превентивні заходи безпеки імовірність виник-
нення інциденту є нульовою (формула 7).

Cp 
lim→∞  Ρ(Т,ν,Cp)=0                                                      (7)

Превентивні заходи безпеки sp зменшують 
імовірність виникнення інциденту. Це може бути 
описано наступним чином:
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Чим менший час, який використовується на 
спрацювання заходів безпеки sо(αo, Co), тим мен-
ших збитків зазнаватимуть учасники інтернет-
транзакції. Цього можна досягнути, інвестуючи 
певну суму коштів у ці заходи Co. Час tr, який ви-
трачається на використання засобів безпеки без-
пеки sо, можна визначити за допомогою формули 
9:

(9)
Функція часу tr є опуклою на інтрервалі 0<

Co < Cit_security_max. Cit_security_max вважаємо максималь-
но заплановані кошти, які можна інвестувати у 
заходи безпеки на стадії виникнення інциден-
ту, наприклад, для покупця – вартість послуги 
смс-оповіщення, для банку чи інтернет-продавці 
– кошти, заплановані у кошторисі. Тобто, міні-
мальний простій часу досягається за умови мак-
симального інвестування коштів у засоби безпе-
ки sо (формула 10).

 (10)

Для заходів виявлення sd(αd, Cd) можна вивес-
ти наступну формулу:

 (11)

Функція часу td є опуклою на інтервалі
0 ≤ Cd < Cit_ security_max. Cit_ security_max вважаємо витрати 
спрямовані на послуги смс-банкінгу, спеціальне 
програмне забезпечення безпечної передачі да-
них, на генерування банками для своїх клієнтів 
кодів спеціального призначення (формула 12).

  
(12)

Слід, на нашу думку, також врахувати такі за-
ходи безпеки як страхування ризиків. Про це, в 
першу чергу, мають подбати інтернет-продав-
ці. Таким чином, у випадку настання інциденту, 
страхова компанія виплачує компенсацію К для 
покриття збитку. Застосуємо параметр K (С)  до 
формули 4:
L=Lm_chargeback ∙tr+ Lc ∙td + Lm_indirect +Lb_indirect -K     (13)

Враховуючи фактор часу ( формули 9 та 11), 
збитки, які можуть понести учасники інтернет-
транзакції, виразимо формулою 14:

Враховуючи формули 6 та 14, тобто визначен-
ня імовірності виникнення інциденту ρ та роз-
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міру втрат внаслідок його настання, доповнимо 
формулу 5 та визначимо загальний ризик R:

Для оцінки економічного ефекту від застосу-
вання відповідних заходів безпеки розглянемо 
показник окупності інвестицій (ROI). ROI по-
казує скільки або що отримають продавець, по-
купець, банк в результаті затраченої певної суми 
грошей. Даний показник зіставляє вигоди від ін-
вестицій B та затрачені кошти на заходи безпеки 
(вартість заходів) C. Якщо результат ROI стано-
вите додатне число, то це означатиме, що інвес-
тиції є економічно обґрунтовані:

(16)

Варто зазначити, що оцінити окупність інвес-
тицій у заходи безпеки є досить складно. Заходи 
безпеки, такі як антивірусне програмне забезпе-
чення, різноманітні методи автентифікації, самі 
по собі не приносять прямих фінансових доходів.

Загалом, вигоди від інвестицій у заходи без-
пеки розглядаються як збереження коштів за 
рахунок зменшення імовірності виникнення ін-

(15)

цидентів та їхніх наслідків. Ці вигоди зазвичай 
достатньо складно точно спрогнозувати. Про-
блема полягає у тому, що оцінка вартості заоща-
дження коштів залежить від подій, які ще не від-
булися. Вигоди від інвестицій у заходи безпеки B 
ототожнюються із зменшенням ризику за раху-
нок використання цих заходів. Це можна тракту-
вати, як різницю між рівнями ризику до застосу-
вання заходу R0 у формулі 5 та значенням ризику 
після застосування заходу R(С) у формулі 15:

B= R0-R(С)                               (17)
Зменшений ризик у формулі 17 є технічним 

елементом вигоди. Крім того, на значення ви-
годи впливають організаційні елементи, такі як 
негативні наслідки заходів безпеки τ (наприклад, 
зменшення операційної можливості системи) та 
непрямі позитивні ефекти μ (наприклад, зрос-
тання іміджу, зменшення витрат на страхування 
та ін.):

B= R0-R(С)- τ+ μ                     (18)

B CROI
C
−

=
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несення до цієї категорії ряду транзакцій є на-
явність у емітента історії транзакцій держателя 
картки на певному сайті продавця. 15-18 % тран-
закцій віднесено до середньоризикових. Під час 
таких транзакцій емітент ініціює використання 
додаткових методів автентифікації, таких як на-
бір запитань до покупця, SMS одноразові паролі. 
Якщо покупець успішно проходить цей процес, 
то результатом стає абсолютна автентифікація. 
Якщо покупець не проходить успішно цей етап, 
емітент зазначає це у відповіді продавцю. Прода-
вець у свою чергу вирішує проводити транзакцію 
поза технологією 3-D Secure. При високоризико-
вих транзакціях покупець автоматично не про-
ходить автентифікацію емітента. Емітент повідо-
мляє продавця в межах протоколу «3-D secure» 
про помилкову автентифікацію. Зазвичай, отри-
муючи таке повідомлення, продавець транзакцію 
не продовжує. Звісно, такий розподіл відсотків 
(80%, 15-18 %, 2 %) притаманний американсько-
му ринку. В Україні переважають транзакції із се-
реднім рівнем ризику. Це пояснюється недостат-
нім рівнем проникнення електронної комерції 
та розвитку технологій відстеження ризику, які 
базуються на транзакційних історіях (рис. 3) [3].

Використовуючи формулу 18, застосуємо її до 
формули 16:

 (19)

Відповідно формулу 19 можна застосувати до 
описаних вище превентивних заходів безпеки sp,  
заходів  виявлення sd та інших заходів безпеки 
(формули 20-22) [101-102]:

(20)

(21)

Розглянемо детальніше метод автентифікації 
(технологію 3-D Secur ), як захід безпеки, залежно 
від рівня ризику. Найбільша частка транзакцій 
(80 %), які проводяться при допомозі 3-х домен-
ної технології, вважаються низькоризиковими. У 
цій ситуації держатель картки проходить процес 
безперервної транзакції без додаткових автенти-
фікаційних запитів від емітента. Причиною від-
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Рис. 3. Категорії інтернет-транзакцій залежно від рівня ризику 
Джерело: побудовано на основі [3]

Для оцінки ефективності застосування ме-
тодів автентифікації наведемо витрати інтер-
нет-продавців на технології автентифікації по 

регіонах, починаючи з 2011 року, а також дохо-
ди та втрати американських інтернет-продавців 
(табл. 1, 2) [4-6].



99

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

Таблиця 1
Витрати на автентифікаційні технології

Витрати на технології 
автентифікації по регі-
онах (млрд. дол. США)

Роки

Середній темп
приросту за 4 роки 

(2010-2013рр.,%)2010 2011 2012 2013 2014П 2015 П 2016 П

Північна Америка 2,158 2,576 2,881 3,297 3,880 4,328 4,785 15,2 %
Європа 4,020 4,327 4,551 5,217 5,994 6,408 6,850 9,18 %

Латинська Америка 1,790 1,929 2,020 2,279 2,569 2,691 2,818 8,44 %
Близький Схід разом з 

Іраном та Афганістаном 2,147 2,453 2,754 3,171 3,678 4,119 4,625 13,88 %

Азіатсько-
Тихоокеанський регіон 23,180 25,237 27,031 30,122 34,202 36,098 37,056 9,13 %

Джерело: розраховано автором на основі: [4-6].

Співставимо витрати американських продав-
ців на автентифікаційні технології із доходами та 

втратами, які вони зазнавали внаслідок Інтернет-
шахрайств (табл. 2).

Таблиця 2

Доходи від он-лайн продаж та втрати інтернет-продавців внаслідок онлайн шахрайств

Роки Середній темп 
приросту за 4 роки 

(2010-2013рр.,%)2010 2011 2012 2013 2014 П 2015 П

Втрати від он-лайн 
шахрайств (млрд. 

дол. США)
1,7 2,43 2,3 2,46 - - 14,85

Доходи від продаж 
(млрд. дол. США) 327,77 379,8 431 482,6 538,3 597,9 13,22%

Джерело: розраховано автором на основі [4-6].

Застосуємо дані із табл.1-2 до формули ефек-
тивності (формула 16), дещо її модифікувавши. 

ROI = ( Pm – Lm – Sa)/Sa, де           (22)
Pm – середній обсяг доходів від продаж; 
Lm – середній обсяг втрат від онлайн шах-

райств;
Sa – середній обсяг витрат на технології ав-

тентифікації. 
У даному випадку, ефективність застосу-

вання автентифікаційних технологій становить 
додатне число (114,82 млрд дол США), тобто 
в середньому за 4 роки це було незбитково для 
продавців. Проте втрати від онлайн шахрайств 
зростали за ці роки разом із зростанням доходів 
продавців. Варто зазначити, що середній темп 
приросту обсягів збитків від он-лайн шахрайств 
на 1,63 % більший від середнього темпу приросту 
доходів від продаж за період 2010-2013 рр.

Також можна спостерігати, що затрати на ав-
тентифікаційні технології  американських інтер-
нет-продавців є значно більшими, а ніж обсяги 
втрат від он-лайн шахрайств, що не суперечить 
формулам 6-8. Згідно поданих вище даних, інтер-
нет-продавці застосовують в основному типові 
верифікаційні методи автентифікації міжнарод-
них платіжних систем, за рахунок чого витрати 
на ці технології не є значними. Невелика частка 
продавців застосовують більш надійніші методи, 
т. з. «out-of-band» автентифікацію, що є більш на-
дійнішою, проте і затратнішою [7].

Висновки. Таким чином, заходи безпеки, які 
застосовуються в інтернет-платіжних систе-
мах, повинні економічно обґрунтовуватися при 
впровадженні. Вигоди від їхнього застосування 
не повинні бути меншими, а ніж витрати, які 
спрямовуються на їх розробку та впровадження 
у процес реалізації інтернет-транзакцій. З мате-
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матичної точки зору та відповідно до наведеного 
економічного аналізу заходів безпеки чим більше 
коштів затрачається на розробку, впровадження 
та реалізацію різних заходів безпеки суб’єктами 
інтернет-платіжних систем, тим менша імовір-
ність виникнення інциденту безпеки, а у випадку 
виникнення інциденту – зменшення фінансових 
втрат. Іншими словами, збитки, які потенційно 
можуть зазнати учасники транзакції, не пови-
нні перевищувати витрат на заходи безпеки. Для 
інтернет-продаців витрати в першу чергу пови-
нні спрямовувати на ефективний ризик-менедж-
мент, логістичну систему та страхування ризиків. 

У випадку покупців, це – витрати на банківські 
послуги, наприклад смс-оповіщення. Витрати 
банків можуть бути пов’язані із витратами на 
страхування ризиків, технічних супровід тран-
закції, спеціальне програмне забезпечення. Але 
крім економічної обґрунтованості, слід врахо-
вувати рівень надійності впроваджених заходів 
безпеки на програмному рівні. З позицій надій-
ності, ефективним заходом безпеки на програм-
ному рівні являється хешування при передачі 
автентифікаційних даних, а також банківські по-
слуги SMS-оповіщення.
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Information security was traditionally considered 
as a technical discipline, whose purpose was to pro-
vide the maximum level of security. In the last de-
cade, a major economic component was considered 
in the related research as investments in information 
security are rapidly increasing. Knowledge about in-
vestments in information security requires quanti-
fication of costs and benefits of the investments. IT 
security solutions was previously oriented exclusively 
on search of technical tools and methods, without 
any consideration of the financial costs. The optimal 
level of information security investments is treated 
on the basis of the expected cost/benefit investment 
trade-offs.

In case of a security incident, merchants, custom-
ers and banks suffer financial loss L, which is mea-
sured in monetary units. It can be defined by the for-
mula 1:

L=Lm_chargeback+ Lc + Lm_indirect +Lb_indirect, where 
Lm_chargeback – merchant’s losses, for example from 
«chargeback», Lc – customer’s losses equal to the cost 
of purchased goods and services provided by swin-
dler, Lm_indirect – indirect merchant’s losses, Lb_indirect – 
indirect bank’s losses.

There are multiple strategies available to treat each 
security risk in internet-payment systems: reduction 
of security risk by implementing an appropriate tech-
nologies and tools (such as firewall, antivirus systems 
etc.) or adopting appropriate security policies (like 
passwords, access control, port blocking etc.); trans-
fer of security risk to either outsourcing security ser-
vice provision bodies or insurance agency; avoidance 
of security risk by eliminating the source of risk or 

the asset’s exposure to the risk; acceptance of security 
risk as a part of business operations. 

Internet-payment systems can be protected from 
potential security attacks by implementing security 
measures that can be classified into three categories 
according to their impact on the parameters R (risk), 
ρ (probability of a security incident) and L (financial 
loss): preventive security measures sp, which reduce 
the probability of a security incident ρ (e.g., firewall, 
antivirus protection); detective security measures sd, 
which reduce the time needed for an incident de-
tection td (e.g., IDS systems, athentication methods, 
SMS, athentication datas hashing); other security 
measures sо, which reduce the loss L in the event of an 
incident (SMS, blocking funds in the account, good 
merchsnts logistics systems). Each security measure s 
is defined by two quantitative parameters productiv-
ity of measure α and cost of measure C. Cost of mea-
sure C is a monetary investment in security measure. 
Return on Investment (ROI) as a popular accounting 
metric for comparison of investments is defined for 
three categories of security measures. Formulas for 
ROI, which are given in the article, are reconstructed 
into Formula 2:

ROI = ( Pm  – Lm – Sa)/Sa, where Pm – aver-
age merchant revenues; Lm  – average amount of 
losses from online fraud; Sa – average spending on 
authentication technologies. Using this formula and 
USA statistical data it is demonstrated the authen-
tication technology cost-effectiveness of American 
merchants. USA merchants mostly use typical veri-
fication authentication methods of international pay-
ment systems (Visa, MasterCard), that’s why the costs 
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of these technologies are not significant and indicator 
ROI has a positive value.

A part of merchants’ costs should be directed into 
effective risk management, logistics system and risk 
insurance. From customer’s side – banking services 
cost, for a example SMS-banking. For banks – costs 
can be related to risk insurance, transaction technical 

support, special software. Besides the cost of security 
measures and other economic indicators, it should be 
focused on the reliability and resistance to attacks at 
the programming level. From this point of view it is 
advisable to apply authentication data hashing dur-
ing the transaction realization.
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Анотація. У статті розкривається сутність 
соціального капіталу як економічної категорії, 
його вплив на ефективність використання 
економічного потенціалу, даються рекомендації 
щодо здійснення державної політики у сфері роз-
ширеного відтворення та реалізації позитивно-
го соціального капіталу в Україні. 

Аннотация. В статье раскрывается сущ-
ность социального капитала как экономиче-
ской категории, его влияние на эффективность 
использования экономического потенциала, да-
ются рекомендации по осуществлению государ-
ственной политики в сфере воспроизводства 
позитивного социального капитала. 

Summary. The article considers the problem 
of institutional providing of the formation and 
implementation of social capital in Ukraine at 
present, in particular, the degree of civil liberties, 

the system of education and social partnership. 
The priority measures concerning the development 
and improvement of social capital institutions are 
proposed. 

Ключові слова: соціальний капітал, ефективність, соціальні мережі, цінності, норми, довіра.
Ключевые слова: социальній капитал, эффективность, социальные сети, ценности, нормы, доверие.
Key words: social capital, institutions, institutional factors, institutional environment, social networks, values, norms, trust.

Problem Statement. The implementation of a 
strategic priority of Ukraine development and Eu-
ropean Union integration requires the reassessment 
of approaches to the definition of key factors of so-
cial and economic progress. In the modern world, 
the notion of economic growth as a function of the 
quantity and quality of the use of material and labour 
resources is replaced by the awareness of factors, in-
cluding social capital, unstudied before and having a 
great importance for their efficient implementation. 

The experience of developed countries shows that 
the countries paying attention to the development of 
social capital reach higher level of human potential 
implementation and social need satisfaction. The for-
mation and implementation of positive social capital, 
in its turn, are possible only in the favourable institu-
tional environment that, in its turn, implies the need 
of its development.

Accordingly, the tasks of social capital research 
are of paramount importance, particularly, in terms 
of determining its nature and institutional factors of 

its expanded reproduction and impact on economic 
growth.

Research Analysis and Publications on the 
Topic. The theoretical foundations of social capital 
research have been laid by the works of P. Bourdieu, 
J. Coleman, R. Putnam and have been further devel-
oped by R. Barthes, V. Baker, P.  Wilson, G. Wood-
cock, N. Lynn, A. Portes, M. Schiff, F. Fukuyama, and 
many other authors.

Different aspects of social capital research are 
considered in the works of the following Ukrainian 
scientists as Bandur S., Bova A., Horozhankina M., 
Hurevych M., Zaitsev Y., Onikiienko V., Reznikova Y, 
Strelnikova L., Chemerys A., Shikhiriev M. and oth-
ers.

At the same time, the definition of the institu-
tional factors of the formation and implementation 
of positive social capital in modern terms has no 
complete consideration in the foreign and Ukrainian 
economic research.

The Goal of the Research is to reveal the nature of 
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social capital as an economic category, to determine 
the main institutional factors of its development and 
implementation, to work out recommendations as to 
the creation of favourable institutional environment 
for its formation and usage.

The Main Material of the Research. Despite the 
tremendous interest in the phenomenon of social 
capital by representatives of many social sciences 
(from philosophy to demography), its definition has 
not yet found its definitive interpretation in the sci-
entific literature. Moreover, there is a wide range of 
approaches to understanding the nature and signifi-
cance of social capital by both Ukrainian and foreign 
scholars.

The “social capital” category was firstly used by 
L.  J.  Hanifan in 1916 to determine those “circum-
stances that affect the daily life of everybody includ-
ing human feelings of brotherhood, sympathy for 
each other and the ability to build social relation-
ships”. Thus, L.Hanifan points out that the accumula-
tion of social capital contributes to the improvement 
of living conditions of the society as a whole [1].

Another sociologist, Fransis Fukuyama, defines 
social capital as “institutional informal norm that 
promotes cooperation between two or more indi-
viduals”. However, he believes that its availability is 
the necessary condition of modern economics and 
the term of stability of liberal democracy, and its con-
struction is a task for the “second generation” eco-
nomic reforms [2].

The first systematic analysis of social capital phe-
nomenon was made by Pierre Bourdieu. He con-
sidered the social capital to be “a set of existing or 
potential resources associated with the inclusion into 
a strong networks or more or less institutionalized 
relationships of mutual obligations and recognition” 
[3]. However, social capital, in his opinion, is not so 
much a means of obtaining economic benefits as a 
manifestation of economic and social conditions of 
society development.

J. C. Coleman expanded the content of the “social 
capital” category creating, thereby, the preconditions 
for its application as an efficient tool of research in 
economics and other branches of science and prac-
tice. In his opinion, the social capital is a resource 
that arises and is found in qualitative social relation-
ships supported by individuals, economic agents in 
social networks [4].

Gary Becker points out that social and human 
capitals are capable of mutual influence. Thus, knowl-
edge, technical skills and salary of an individual de-
pend upon physical and social capitals. However, 
investments into the human capital can adjust the ef-

fects of other capital forms [5].
The World Bank definition of social capital runs: 

“Social capital is the institutes, relationships and 
norms that form quantitatively and qualitatively so-
cial interaction in the society… Social capital is not 
a set of institutes maintaining a society; it is the glue 
that holds it together” [6].

In the term “social capital”, the word “social” 
means that it is embodied in the network of connec-
tions between people and their groups; and the word 
“capital” means the opportunities of getting com-
petitive advantages and profit from its use. Similar 
to physical and human capital embodied in the tools 
and productive human qualities, respectively, social 
capital exists in such elements of social organizations 
as social networks, social norms and confidence cre-
ating conditions for coordination and cooperation 
for mutual benefit that increases the efficiency of us-
ing material and labour resources and promotes the 
realization of economic potential at both micro and 
macro levels.

Social capital facilitates the mobilization of re-
sources available through personal and business 
networks (such as information, ideas, business op-
portunities, financial capital, power and influence, 
emotional support, reputation, trust and coopera-
tion), though, it is not limited directly by them. One 
could say that, social capital, like economic one, can 
be exchanged for these resources, be profitably used 
in different situations and be multiplied due to the 
participation in social relations. The basis of social 
capital is the concept of trust – a phenomenon that 
promotes ordering of social life and legitimating of 
social relations [7].

Like other forms of capital, it requires invest-
ments and implies appropriate recoil in the form of 
increasing financial and material assets, decreasing 
transaction costs and risk level. However, in the case 
of social capital, these investments are made directly 
to the social relationships between people. They are 
implemented not only in the form of `material and 
financial resources but in the forms of cultural ones, 
the resources of free time and others and do not nec-
essarily intend to provide social capital and often 
pursue completely different goals. In this sense, the 
formation of social capital can be seen as positive ex-
ternalities of investments into other types of capital, 
primarily, in human one (e.g. education).

Social capital meets most specifications of eco-
nomic capital, namely, the limitations, the ability to 
accumulate, convertibility, capacity for self-expan-
sion, and transmission, at least, at the level of inter-
organizational relationships. However, unlike other 
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forms of capital, social capital is not exhausted in 
the course of its use but, on the contrary, in case of 
its weak use or break in relations. Social capital is 
not fixed or inert resource; it is constantly changed 
and transformed under the influence of relationship 
practice.

The value of social capital in the economic system 
is determined by the fact that it allows to use of other 
types of capital the most efficiently and sometimes to 
compensate their absence. It is a peculiar supplement 
and a catalyst to other forms of capital; it facilitates 
the formation and contributes to more efficient im-
plementation.

The availability of social capital facilitates access 
to new knowledge and skills for individuals, groups 
and organizations; and, conversely, the limited ac-
cess to social relations, social or individual or group 
isolation may prevent the creation and use of human 
capital or its other forms by them. Social capital cre-
ates the favourable climate for business activity in 
the country, decreases the investment risk, thereby, 
increasing the efficiency of economic activity and 
creating the conditions for sustainable development.

Comparative empirical study of developed and 
developing countries shows that positive social capi-
tal facilitates the increase of life quality and economy 
due to preserving good traditions, making informa-
tion transfer easier, decreasing the cost of enforce-
ment and control. Through social capital, the efficien-
cy of a society increases, the coordination of actions 
becomes easier, and the development of cooperation 
and interaction is stimulated in terms of satisfying 
social needs and human potential development.

However, one should take into account that social 
capital is bipolar; namely, it may have both positive 
and negative signs for a society. In this regard, posi-
tive and negative capitals are distinguished. This is 
due to the fact, that relationship between people in 
certain groups may acquire the signs of cooperation 
with immoral or even criminal intent, be directed to-
wards obstruction of the access to resources involv-
ing informative ones, for the representatives of other 
groups, limiting personal freedom and others.

The main institutional factors that influence the 
formation and qualitative characteristics of social 
capital are economic, social and legal institutions 
formed by traditional norms and values prevailing 
in society. On the other hand, these factors depend 
largely upon the availability and implementation 
level of social capital and, in their turn, are the com-
ponents of institutional environment of a country. 
In particular, it is the degree of development of civil 
society, behaviour norms and social traditions (civil-

ian mentality), the development level of information 
channels, terms of social cohesion, etc.

A state has limited opportunities as to the forma-
tion of most forms of social capital since social capital 
is formed under the influence of religion, traditions, 
historical experience subjected under control by a 
state. At the same time, it can create an appropriate 
institutional environment for its formation through 
the support mechanisms of strengthening traditions 
in a society that lead to its consolidation and con-
structive interaction.

Its policy in this direction should involve the de-
velopment of democratic institutes and ensuring the 
freedoms of citizens, public administration based on 
the principles of openness and transparency, public 
participation in the formulation and implementation 
of public policy in the political sphere.

The experience shows that social capital accumu-
lates the best in the countries with considerable ex-
perience of democratic development. In postsocialist 
countries, excessive state intervention in all spheres 
of life has created a deficit of social capital prevent-
ing the solution of vital problems. The consequence 
of a lack of positive social capital in Ukraine is the 
spread of a number of negative effects, especially in 
economic sphere occurring because of distrust, cor-
ruption, inability to cooperate for the common good. 
Besides, the feature of the institutional environment 
of formation and development of social capital in 
Ukraine is contradiction and inconsistency of formal 
institutions with each other and their discrepancy to 
informal institutions prevailing in the society.

In this regard, the development of democratic 
freedoms, local authorities and their legal mainte-
nance are of paramount importance. A state which 
does not provide a wide range of freedoms for its citi-
zens or separate communities of citizens in making 
decisions prevents, thereby, the formation of positive 
social capital.

Members of society, getting dependent on the 
state apparatus, lose the ability to spontaneous coop-
eration for the common good. Conversely, there is a 
negative social capital, when the interrelations take 
the form of a vertical “economic entity – official who 
allocates resources”, which is used to obtain unlaw-
ful extraordinary access to these resources and the 
implementation of various corruption schemes.

In the spiritual and cultural sectors, the state 
should make efforts for forming citizens’ demo-
cratic outlook (by respect for civil liberties, respect 
for national traditions, instilling moral values, etc.). 
The state should pay great attention to education and 
training of young people as an important sphere of 
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accumulating social capital and forming its quality 
parameters. The state provides expanded reproduc-
tion of human capital as well as promotes the devel-
opment and improvement of social rules and norms 
influencing the formation of social capital, facilitates 
communication networks and trust to be used by the 
consumers of educational services during all their life 
promoting the formation of positive social capital of 
the country through forming certain values and be-
haviour norms.

In economic sector, the formation of positive so-
cial capital is facilitated by improving society welfare, 
building partnerships in business, implementing cor-
porate ethics and social responsibility. Social capital 
arises in the implementation process of a consistent 
social policy which provides the development of so-
cial institutes and appropriate investment in the de-
velopment of man and society.

Conclusions and Prospects for Research. Thus, 
social capital is a special form of capital which has 
common and distinct features with its other forms. 
The general features include limited character, abil-
ity to accumulate, convertibility, the ability to self-
expansion, as well as to transmission. In this sense, 
along with the human and intellectual capital, social 
capital is a complete economic resource, the compo-
nent of economic potential at both micro and macro 
levels.

Like other forms of capital, the formation of so-
cial capital needs investments and generates addi-
tional material and financial benefit, the decrease of 
transaction costs and risks through better access of 
an individual, a group of people or an organization to 
information, knowledge, services, material benefits, 
better cooperation and coordination of joint activi-
ties, emotional support, etc.

On the other hand, social capital has a number 

of specific characteristics that determines its special 
place among other capital forms and gives reason to 
talk about its dual nature as a resource and as a factor 
that promotes more complete implementation of re-
sources due to the creation of conditions for activity 
coordination and the cooperation of economic sub-
jects at all the levels.

Social capital exists in such elements of social or-
ganization as social networks, social norms and trust. 
Unlike other economic resources, it is not exhausted 
in its use but, conversely, it is lost in case of its weak 
use; and it is relevant only in the concrete time and 
territory framework.

At macro level, social capital may be determined 
as a set of norms, traditions, values and confidence 
that, through the system of specific structural forms 
and institutes, defines the character of social inter-
action. The low level of social capital in Ukraine is 
connected with a wide dissemination of its negative 
forms manifested in corruption, organized crime, 
etc. Negative social capital increases the costs of eco-
nomic entities at all the levels and decreases the ef-
ficiency of economics.

The formation of positive social capital in our so-
ciety should be considered as a main factor of eco-
nomic and social reforms, an important direction 
towards civilized democratic European society and 
highly developed socially-oriented economics. The 
state is obliged to carry out a comprehensive and 
consistent policy on development and reproduction 
of positive social capital.

Further study of social capital includes: the defi-
nition of its capitalization object and formation 
mechanisms, the creation of adequate methods and 
the system of its measurement indexes, as well as the 
development of recommendations as to the creation 
of efficient management system at all the levels.
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Анотація. Розглядаються проблеми 
дослідження рівня життя населення України 
з урахуванням специфіки розвитку соціально-
економічних процесів на регіональному рівні. На 
основі визначення індексу регіонального людсь-
кого розвитку здійснено регіональну оцінку 
рівня життя населення Черкаської області у 
2009–2013 рр. Запропоновано основні напрями 
підвищення  рівня життя на регіональному рівні. 

Аннотация. Рассматриваются проблемы 
исследования уровня жизни населения Украины 
с учетом специфики развития социально-эко-
номических процессов на региональном уровне. 
На основе определения индекса регионального 
человеческого развития осуществлено регио-
нальную оценку уровня жизни населения Черкас-
ской области в 2009–2013 гг. Предложены основ-
ные направления повышения уровня жизни на 
региональном уровне.

Ключові слова: рівень життя, індекс регіонального людського розвитку, регіональна оцінка рівня життя.
Ключевые слова: уровень жизни, индекс регионального человеческого развития, региональная оценка уровня жизни.

Постановка проблеми. Макроекономічні 
диспропорції, що виникли в умовах трансфор-
мації вітчизняної економіки, призвели до погір-
шення умов життя населення, зміни структури 
суспільства, поглиблення соціального та майно-
вого розшарування населення. Відбулось значне 
зниження рівня та якості життя населення, що 
позначилось на мотивації працівників до праці 
та соціально-економічній ефективності регіонів. 
Необхідні якісні зміни у сфері підвищення рівня 
життя населення і його соціального захисту: прі-
оритетом має стати не просто надання соціаль-
них гарантій, а створення умов для динамічного 
розвитку і самореалізації людини.

Політика підвищення добробуту населення є 
складовою частиною регіональної соціально-еко-
номічної політики, але при цьому відсутні сис-
темні і комплексні підходи до управління цією 
сферою. Програми розвитку регіонів і дії місце-
вої влади зачіпають окремі елементи рівня життя 
населення і соціального захисту окремих катего-
рій громадян і не носять комплексного характеру 
поліпшення умов життя. У зв’язку з цим необхід-
но вдосконалювати механізми управління добро-
бутом населення регіону з урахуванням сучасних 
підходів до виміру, оцінки і аналізу даних рівня і 
якості життя населення як основи соціально-еко-
номічної ефективності регіонів.

Враховуючи високу зацікавленість науковців 
до проблем оцінки і підвищення рівня і якості 
життя, слід зазначити відсутність чіткого поня-
тійно-термінологічного апарату та комплексної 
оцінки цих показників. Це стримує процес вдо-
сконалення механізмів управління добробутом 
населення і перешкоджає ефективному розвитку 
регіонів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Наукові дослідження рівня та якості життя відо-
бражені в працях зарубіжних вчених С. Айвазяна, 
А. Бергсона, Р. Конверса, Л. Джорджа, Л. Беарона, 
М. Пааше, У.  Роджерса, А.  Сена, М. Фаркюгара, 
Е. Фромма. Питання оцінки і проблем забезпе-
чення рівня життя населення, формування його 
регіональної диференціації розкриті в наукових 
працях таких вітчизняних вчених, як: О. Куліш, 
Н. Куриш, Е. Лібанова, Н. Овчарова, В. Онікієн-
ко, В. Постніков, Є. Приступа та ін.

Разом з тим, слід зазначити, що питання ана-
лізу рівня життя населення, їх взаємозв’язку з 
ефективністю соціально-економічного розвитку 
регіону в умовах реформування економіки Укра-
їни є недостатньо висвітленими у вітчизняній 
економічній літературі, а зарубіжні розробки ви-
магають серйозного осмислення при застосуван-
ні до реалій вітчизняної економіки з урахуван-
ням її специфіки.



108

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (16) 2014

Метою статті є аналіз та оцінка сучасного 
стану рівня життя населення та розробка прак-
тичних рекомендацій щодо напрямів його підви-
щення на прикладі Черкаської області.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Аналіз наукових досліджень показав, 
що серед вчених немає єдності щодо визначення 
поняття «рівень життя». Різні вчені трактують 
цю категорію залежно від об’єкта і предмета сво-
го дослідження. Загалом можна виокремити два 
підходи до визначення поняття «рівень життя»: 
вузьке і широке [1]. Згідно з першим, рівень жит-
тя – рівень добробуту населення, споживання то-
варів і послуг, сукупність умов і показників, що 
характеризують рівень задоволення основних 
життєвих потреб людини [2, с. 48]. Широке трак-
тування поняття «рівень життя» передбачає роз-
гляд не лише рівня добробуту і задоволення базо-
вих потреб, але і оцінку політичних свобод, умов 
праці, поведінкових і психологічних, культурних 
і ментальних аспектів життя людини. Зокрема, 
такий підхід проглядається в працях Т. Арсеєвої 
[3, с. 281], Л. Черенько [4, с. 19] та інших.

На нашу думку, більш доцільним є визначен-
ня рівня життя в широкому розумінні, з ураху-
ванням всіх аспектів життя людини. Фактично, 
рівень життя включає економічні параметри (рі-
вень задоволення базових потреб), умов життя 
(соціальна і духовна база для задоволення потреб 
людини) та спосіб життя як діяльність суб’єкта 
відповідно до загальноприйнятих у конкретно-
му суспільстві цінностей. Це дозволяє врахувати 
діалектичний характер категорії «рівень життя», 
змінність і суб’єктивні оцінки людини щодо умов 
життя.

Складною методологічною проблемою є і 
оцінка рівня життя населення. Різні вчені, за-
лежно від предмета свого дослідження, виокрем-
люють різні набори індикаторів і методики ви-
значення рейтингів для оцінки рівня життя на 
міжнародному чи регіональному рівнях.

Міжкраїнові порівняння здійснюють на 
основі індексу людського розвитку, індексу щас-
тя, індексу процвітання (якості життя), індексу 
економіки знань, рейтинг 100 кращих країн світу 
для проживання та інші, що різняться за методи-
кою обрахунків та кількістю країн, включених до 
рейтингу.

У міжнародній практиці особливої уваги 
заслуговує система соціальних стандартів рів-
ня життя населення, яка використовується для 
міжнародного порівняння рівня життя Про-
грамою розвитку Організації Об’єднаних На-
цій (ПРООН). При цьому залежно від мети їх 
встановлення стандарти поділяються на такі, 
що використовуються для розрахунку індексу 
розвитку людського потенціалу – ІРЛП (який з 
1990  р. використовується ПРООН в щорічному 
Звіті про розвиток людини), та на стандарти, що 
використовуються для аналізу і прогнозування 
соціально-політичної ситуації в країні. В Украї-
ні у 2009 р. 8 з 14 національних показників рів-
ня життя населення відповідали встановленим 
стандартам ООН. 

В Україні дуже низькими є показники рівня 
життя (ВВП на душу населення), мінімальна за-
робітна плата, її співвідношення із середньою 
зарплатою, високий рівень бідності. Незважаючи 
на те, що співвідношення мінімальної та серед-
ньої заробітної плати (1 : 2,5) відповідає стандар-
там ПРООН (1 : 3), це свідчить не про високий 
рівень мінімальної заробітної плати, а, навпаки, 
про низький рівень як мінімальної, так і серед-
ньої зарплати (враховуючи неприпустимо низь-
кий мінімальний рівень погодинної заробітної 
плати – близько 1,50 дол. у 2012 р.).

При цьому, з одного боку, незадовільне ма-
теріальне становище обумовлює ризик втрати 
здоров’я через неякісне харчування, неможли-
вість отримання кваліфікованої медичної допо-
моги та ін., а з іншого – проблеми зі здоров’ям 
призводять до зниження працездатності та ско-
рочення доходів. Саме низький рівень заробіт-
ної плати та проблеми з її виплати у працівників 
послаблюють мотивацію, знижують продуктив-
ність праці, перешкоджають накопиченню люд-
ського капіталу. 

Такі низькі соціальні стандарти в Україні 
збільшують загрозу соціальній безпеці в Україні 
з урахуванням регіональної диференціації рів-
ня життя в Україні. Для оцінки цього показни-
ка вченими Інституту демографії та соціальних 
досліджень імені М. В.  Птухи була розроблена 
національна методика вимірювання людського 
розвитку регіонів України [5]. За цією методикою 
індекс регіонального людського розвитку (ІРЛР) 
включає показники наведені у таблиці 1.
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Таблиця 1
Показники, на основі яких розраховується ІРЛР

Блоки та показники

Ха-
рактер 
впливу 

на ІРЛР*

Стандарт-
не

значення
Вага

Значення 
по Чер-
каській 
області

Відхи-
лення від 
стандарт-
ного зна-

чення
1 2 3 4 5 6 7

1. Відтворення населення
1.1 Сумарний коефіцієнт народжуваності + 2,1 0,1426 1,36 -0,74
1.2 Дитяча  смертність (смертність дітей у віці до 

5 років), % – 1,6 0,1956 2,4 -0,8

1.3 Середня очікувана тривалість життя при на-
родженні, років + 82,0 0,2834 70,91 -11,09

1.4 Ймовірність чоловіків дожити від 20 до 65 
років + 0,7500 0,2160 0,6104 -0,1396

1.5 Ймовірність  жінок дожити від 20 до 65 років + 0,9500 0,1624 0,8442 -0,1058
2. Соціальне становище

2.1 Коефіцієнт злочинності (кількість зареєстро-
ваних злочинів на 100 тис. населення) – 400 0,2186 753 -353

2.2 Кількість хворих із вперше встановленим діа-
гнозом активного туберкульозу (на 100 тис. 
населення)

– 40,0 0,2210 59,8 -19,8

2.3 Кількість хворих із вперше встановленим діа-
гнозом алкоголізму і алкогольних психозів, 
розладу психіки та поведінки внаслідок вжи-
вання наркотиків та інших психоактивних 
речовин (на 100 тис. населення)

– 50,0 0,1778 95,1 -45,1

2.4 Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (на 100 тис. дітей у 
віці 0-17 років)

– 400 0,1708 1258 -858

2.5 Коефіцієнт підліткової народжуваності (кіль-
кість дітей, народжених дівчатами у віці 15-17 
років, на 10 тис. дівчат відповідного віку)

– 6,0 0,0728 12,2 -6,2

2.6 Кількість померлих від навмисного самоушко-
дження (на 100 тис. населення) – 7,0 0,1390 25,7 -18,7

3. Комфортне життя
3.1 Забезпеченість житлом у міських поселеннях 

(загальна площа на 1 особу), кв. м. + 25,0 0,2455 18,9 -6,1

3.2 Питома вага квартир (одноквартирних будин-
ків), обладнаних централізованою каналізаці-
єю та водовідведенням у сільській місцевості, 
%

+ 55,0 0,1804 21,2 -33,8

3.3 Питома вага квартир (одноквартирних бу-
динків), обладнаних централізованим газо-
постачанням або підлоговою електроплитою у 
сільській місцевості, %

+ 100,0 0,1534 86,8 -13,2

3.4 Інтегральній показник стану навколишнього 
середовища + 1,000 0,2239 0,483 -0,517

3.5 Планова ємність амбулаторно-поліклінічних 
закладів (на 10 тис. населення) + 300,0 0,1176 232,4 -67,6
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3.6 Обсяг реалізованих населенню послуг (на 1 
особу)** + 3,0 0,0792 0,93 -2,07

4. Добробут
4.1 Рівень бідності за відносним критерієм (пи-

тома вага населення, еквівалентні сукупні ви-
трати якого не перевищують 75 % медіанного 
рівня), %

– 11,0 0,2842 14,1 -3,1

4.2 Питома вага домогосподарств які робили за-
ощадження, або купували нерухомість, % + 55,0 0,1298 25,3 -29,7

4.3 Кількість мінімальних продуктових кошиків, 
які можна придбати за середньодушовий дохід + 3,75 0,2747 2,56 -1,19

4.4 Валовий регіональний продукт (на 1 особу) ** + 2,00 0,1658 0,94 -1,06
4.5 Питома вага домогосподарств, які мають всі 

товари тривалого користування базового на-
бору (телевізор, холодильник, пральна маши-
на), %

+ 100,0 0,1454 77,9 -22,1

5. Гідна праця
5.1 Рівень зайнятості населення (частка зайнятих 

серед населення 18-65 років), % + 85,0 0,1596 65,4 -19,6

5.2 Рівень безробіття (частка безробітних серед 
населення 18-65 років), % – 4,0 0,1926 10,0 -6

5.3 Частка працівників, які отримують зарплату 
менше 1,5 прожиткових мінімумів, % – 15,0 0,2127 37,1 -22,1

5.4 Частка працівників, які працюють в умовах, 
що не відповідають санітарно-гігієнічним нор-
мам, %

– 10,0 0,1489 21,5 -11,5

5.5 Співвідношення середньої заробітної плати до 
мінімальної, одиниць + 4,0 0,1560 2,07 -1,93

5.6 Рівень охоплення  соціальним страхуванням 
(частка застрахованих осіб у зайнятому насе-
ленні), %

+ 90,0 0,1303 60,2 -29,8

6. Освіта
6.1 Чистий показник охоплення дошкільними на-

вчальними закладами дітей віком 3-5 років, % + 99,9 0,1057 91,3 -8,6

6.2 Охоплення загальною середньою освітою ді-
тей шкільного віку (6-18 років), % + 99,9 0,2733 99,4 -0,5

6.3 Частка осіб із освітою не нижче рівня "базова 
вища" серед населення 25 років і старше, % + 65,0 0,2094 43,2 -21,8

6.4 Середня тривалість навчання осіб віком 25 
років і старше, років + 15,0 0,2445 11,7 -3,3

6.5 Середній бал за результатами зовнішнього не-
залежного оцінювання (по всіх предметах) + 180 0,1671 153 -27

Таблиця 1 (продовження)

* « +» - показник-стимулятор, «–» - показник-дестимулятор
** - з метою зняття впливу інфляційної складової модифікуються у відносні шляхом ділення значення показника по регіону на середнє значення 

показника (у таблиці вказано % від показника серерднього по Україні)
Джерело: [6]

У таблиці також наведено абсолютні показ-
ники значень складових ІРЛР середні по Україні 
та по Черкаській області. Наведені порівняння 
дозволили зробити висновок, що за всіма показ-
никами ІРЛР Черкаська область відстає від стан-

дартних значень, однак в цілому за рейтинговими 
оцінками належить до регіонів з середнім рівнем 
розвитку по Україні. Це обумовлює результуючі 
показники ІРЛР для Черкаської області, що наве-
дені у таблиці 2.



111

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

Таблиця 2
Динаміка ІРЛР для Черкаської області, 2004-2013 рр. [6]

Рік Значення ІРЛР в середньому 
по Україні

Значення ІРЛР для 
Черкаської області Ранг Черкаської області

2004 3,4028 3,4433 10
2005 3,5140 3,5245 13
2006 3,5363 3,5824 10
2007 3,5756 3,7585 4
2008 3,6443 3,7091 8
2009 3,6165 3,7421 7
2010 3,6303 3,7848 6
2011 3,6712 3,7928 8
2012 3,7944 3,7344 16
2013 3,7755 3,7667 11

Наведені дані свідчать про погіршення рей-
тингу ІРЛР Черкаської області за останні 2 роки. 
Лідируючі позиції в рейтингу за останні роки 
мали Харківська, Чернівецька та Львівська об-
ласті.

Показники рейтингу за ІРЛР Черкаської об-
ласті за окремими складовими у 2013 наведені на 
рис. 1.

Рис. 1. Параметри ІРЛР для Черкаської області у 2013 році

Відносно сильніші позиції Черкаської області 
за показниками освіти і відтворення населення, 
однак низькі загальноукраїнські показники по-
рівняно зі стандартами ПРООН не дозволяють 
зробити висновки про дійсно позитивні зміни в 
цих сферах людського розвитку.

Забезпечення належного рівня життя насе-
лення є наслідком та визначальною передумовою 
економічного зростання і успішної реалізації 
стратегії сталого розвитку. При цьому розвиток 
необхідно розглядати не просто як підвищення 
темпів економічного зростання, а як інвестиції у 
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людський капітал, ліквідацію бідності, вирішен-
ня екологічних проблем, надання громадянам 
рівних можливостей, політичних та громадян-
ських прав, що і визначає рівень та якість життя 
населення.

Аналіз структури ІРЛР Черкащини показав, 
що найбільш віддаленими від цільових орієнти-
рів «ідеального регіону» є значення блоків «Со-
ціальне середовище» та «Гідна праця».

Загалом область не є аутсайдером за яким-не-
будь з показників блоку «Соціальне середовище», 
однак слід продовжити роботу щодо удоскона-
лення регіональної системи опіки та піклування. 
Найнижчий рейтинг у блоці «Соціальне середо-
вище» має показник «Кількість померлих від на-
вмисного самоушкодження», тому попередження 
різноманітних асоціальних проявів та пропаган-
да продуктивних зразків поведінки серед цільо-
вих груп населення залишаються вкрай актуаль-
ними.

Черкаська область характеризується відносно 
низьким рівнем заробітної плати (співвідношен-
ня середньої заробітної плати до мінімальної) та 
відносно високим рівнем безробіття. Тому необ-

хідною є виважена регіональна політика регулю-
вання заробітної плати населення, що визначати-
ме також розвиток ринку праці, створення нових 
робочих місць, підвищення рівня кваліфікації 
працівників тощо.

Найкращі результати в області забезпечує 
блок «Освіта», оцінка якого наближається до 
найвищого загальноукраїнського значення. До-
сягнення за блоком «Відтворення населення» 
також характеризуються вкрай позитивною ди-
намікою протягом останніх років. Найкращими 
показниками цього блоку є низький, порівняно 
з іншими регіонами, рівень дитячої смертності 
та досить висока середньоочікувана тривалість 
життя населення.

Водночас, соціальна безпека регіону зна-
чною мірою залежить як від внутрішньої ситу-
ації в країні, так і від зовнішніх факторів. Саме 
внутрішні процеси і фактори мають пріоритетне 
значення для забезпечення соціальної безпеки 
держави і регіону. Основні чинники, що стриму-
ють розвиток людського потенціалу в Черкаській 
області узагальнено у таблиці 3.

Таблиця 3
Основні чинники, що стримують соціальний розвиток Черкаської області

Не економічного характеру Економічного характеру

Населення за останні 10 років скоротилось майже на 
10 %. Для структури населення характерна висока пи-
тома вага осіб старших вікових груп (17,4 % до загаль-
ної кількості населення)  та менша дітей (13,4 %).

Більше половини сукупних витрат домогосподар-
ствами витрачалось на харчування, що свідчить про 
недоступність для багатьох сімей окремих непродо-
вольчих товарів, скорочення витрат на освіту, відпо-
чинок і культуру.

Низький показник  тривалості  життя населення. Низький рівень пенсій.
Середня кількість дітей, народжених жінкою за все 
життя є низькою Низький рівень заробітної плати населення.

Темпи зростання кількості уперше зареєстрованих 
випадків захворювань на 100 осіб  є загрозливими

Фінансування охорони здоров’я за рахунок бюджет-
них коштів в Україні знаходиться на критичному 
рівні

У системі освіти продовжується зменшуватись кіль-
кість загальноосвітніх навчальних закладів та чисель-
ність учнів в них.

Недостатній рівень державного фінансування освіти.

Погіршується стан здоров’я населення області з одно-
часним зменшенням кількості медичних закладів.

Рівень безробіття в області залишається вищим (7,7 % 
на кінець 2013 року), ніж у середньому по Україні 
(8,1 %).

Погіршення екологічного стану. Сильно виражена галузева диференціація зарплати.
Структура споживання населення основних продуктів 
харчування не збалансована за харчовою цінністю.

Джерело: складено автором
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Водночас є і позитивні тенденції розвитку со-
ціальних процесів в області:

1. Зростає середня очікувана тривалість жит-
тя. Хоча при цьому залишається суттєвою різни-
ця по тривалості життя для чоловіків (66 років), 
для жінок (76 років).

2. Зберігається стабільна тенденція скоро-
чення кількості низькооплачуваних і зростання 
частки середньо- та високооплачуваних праців-
ників.

3. Збільшились середньомісячні сукупні ре-
сурси домогосподарств, що пов’язане, в першу 
чергу, із збільшенням оплати праці, пенсій, а та-
кож доходів від підприємницької діяльності, са-
мозайнятості та від продажу сільськогосподар-
ської продукції.

4. Зростає площа житлового фонду, однак ви-
ключно за рахунок приватних коштів, державно-
го і муніципального житла практично немає.

Таким чином, аналіз соціально-економічних 
умов проживання населення в Черкаській облас-
ті свідчить про наявність загроз соціальній без-
пеці і людському розвитку, які необхідно лікві-
дувати або мінімізувати. Вирішення цих питань 
залежить від послідовної державної політики, 
направленої на підвищення рівня життя населен-
ня в регіонах.

Для підвищення рівня життя населення, 
зростання соціально-економічної ефективності 
розвитку Черкаської області необхідно посилити 
узгодженість державних програм і роботи місце-
вих органів щодо підвищення економічних умов 
життя населення та його соціального захисту. 
При цьому необхідно дотримуватися принципів 
системності і програмно-цільового підходу.

Принцип системності пов’язаний з форму-
ванням системи державного регулювання рівня 
життя, що направлена на комплексний розвиток 
організаційної і змістовної складових. Організа-
ційна складова пов’язана з формуванням і розви-
тком механізму управління підвищенням рівня 
і якості життя населення регіонів, узгодженням 
дій влади на загальнодержавному і регіонально-
му рівнях. Змістовна складова пов’язана з вдо-
сконаленням всіх напрямів соціальної політики.

Програмно-цільовий підхід передбачає від-
бір пріоритетних цілей економічного, соціально-
го розвитку, розробку взаємопов’язаних заходів 
по їх досягненню в задані терміни з максималь-
ною ефективністю при необхідному забезпеченні 
ресурсами. Основні напрями підвищення рівня 
життя в Черкаській області лежать в площині 
реалізації таких заходів, що охоплюватимуть всі 
аспекти людського розвитку. Пропонована нами 
система таких заходів наведена у таблиці 4.

Таблиця 4
Основні напрями підвищення рівня життя в Черкаській області

Напрям регулювання Комплекс необхідних заходів

1. Скорочення бідності 
та загальне підвищення 
рівня життя

1.1. Вирівнювання розмірів заробітної плати між галузями і регіонами, 
формування їх оптимальних співвідношень відповідно до ефективності 
праці.
1.2. Підвищення рівня зарплати та її індексація.
1.3. Вжиття комплексних заходів з метою остаточного подолання заборго-
ваності із заробітної плати, зокрема шляхом внесення законодавчих змін, 
які зроблять економічно невигідною для роботодавця затримку заробітної 
плати та забезпечать працівнику належну компенсацію втрат через несво-
єчасну оплату праці.
1.4. Здійснювати довгострокову житлову політику, спрямовану на забез-
печення населення доступним житлом, збільшення обсягів будівництва 
нового житла економічного класу.

2. Розвиток ринку праці 
та забезпечення умов 
гідної праці

2.1. Забезпечення модернізації існуючих стандартів і норм праці, їх гармо-
нізація з міжнародними стандартами.
2.2. Впровадження нормативно-правової бази, що стимулюватиме роз-
виток інноваційно-інвестиційної діяльності, розроблення довго- й серед-
ньострокових державних і галузевих програм, які забезпечать створення 
якісних та високотехнологічних робочих місць для збалансування попиту 
й пропозицій на ринку праці.
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2.3. Розширення можливостей працевлаштування через Інтернет на під-
ставі формування банку робочих місць, який включає державні служби 
зайнятості.
2.4. Мотивація легальної зайнятості та консолідація зусиль соціальних 
партнерів проти тіньової зайнятості.
2.5. Забезпечення фінансування державних програм зайнятості молоді.
2.6. Дотримання законодавства з охорони праці на підприємствах, особли-
во сфери малого бізнесу. Охоплення малих підприємств санітарним на-
глядом є далеко неповним через правову недосконалість взаємодії органів 
санепіднагляду з органами місцевого самоврядування.
2.7. У зв’язку з обмеженими можливостями для матеріальної мотивації, 
особливого значення набувають програми нематеріальної мотивації, де 
новим трендом стає можливість працювати за гнучким графіком або част-
ково з дому.
2.8. Проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю.

3. Покращення соціаль-
ного захисту населення

3.1. Впровадити справедливі принципи нарахування пенсій залежно від 
стажу й заробітку, довести мінімальний розмір пенсії до рівня реального 
прожиткового мінімуму для непрацездатної особи. 
3. 2. Привести основні державні соціальні гарантії до рівня об’єктивно роз-
рахованого прожиткового мінімуму.
3.3. Задля зниження масштабів соціального сирітства, необхідними є пре-
вентивні заходи щодо вчасного виявлення дітей та сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, розширення напрямів соціальної роботи 
з сім’ями.
3.4. Впровадження програм і проектів спрямованих на підготовку молоді 
до сімейного життя і відповідального батьківства та популяризацію здо-
рового способу життя.

4. Розвиток соціальної 
інфраструктури

4.1. Удосконалення мережі навчальних закладів та підвищення якості 
освітніх послуг.
4.2. Розширення мережі лікувальних закладів в області.
4.3. Підвищення доступності санаторно-лікувальних закладів із можливіс-
тю коротких курсів відновлення здоров’я.
4.4. Комп’ютеризація навчальних закладів.
4.5. Розвиток системи перевезень учнів.
4.6. Розвиток обласних програм для обдарованої молоді.
4.7. Розвиток системи муніципальних закладів культури і відпочинку для 
дітей і дорослих.

5. Підвищення соціаль-
ної відповідальності 
бізнесу

5.1. Створення умов для соціального діалогу між владою, бізнесом, проф-
спілками та працівниками.
5.2. Створення умов та поширення ідей соціальної відповідальності бізне-
су.

6. Розвиток програм 
державно-приватного 
партнерства

6.1. Формування законодавства та механізмів державно-приватного парт-
нерства в соціальній сфері.
6.2. Формування дієвих інвестиційних програм для соціально важливих 
об’єктів.

7. Підвищення здоров’я 
населення

7.1. Обмеження поширення ВІЛ/СНІДУ, туберкульозу як через профілак-
тику, так і через соціальну і матеріальну підтримку хворих.
7.2. Забезпечення раннього виявлення професійних захворювань, своєчас-
ного ефективного лікування, реабілітації постраждалих та їх повернення 
до трудової діяльності.

Таблиця 4 (продовження)
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8. Охорона довкілля 8.1. Екологічна модернізація виробництва.
8. 2. Суворий контроль за дотриманням екологічного законодавства і щодо 
промислових і побутових викидів, так і щодо збереження природоохорон-
них зон і заповідників, прибережної зони.
8. 3. Формування інвестиційних програм по формуванню сміттєперероб-
них заводів.

Таблиця 4 (продовження)

Джерело: складено з урахуванням проблем соціального розвитку Черкаської області з використанням [9, 10,11]

Висновки. Отже, розвиток людського потен-
ціалу є наслідком підвищення рівня життя насе-
лення та визначальною передумовою економіч-
ного зростання. Умовою забезпечення високої 
якості життя є досягнення стану, який повинен 
підтримувати і збагачувати життя людини, задо-

вольняти суспільні та економічні потреби люди-
ни шляхом створення умов для підвищення до-
бробуту людини, активної соціальної політики 
держави та підвищення соціальної відповідаль-
ності бізнесу.
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Summary. The living standards of Ukraine 
population are studied considering the specific 
character of the development of social and economic 
processes at regional level. The regional assessment 
of population living standards in Cherkasy region in 

2009-2013 is implemented on the basis of determining 
the index of regional human development. The 
basic directions of improving the living standards of 
Ukraine population at region level are proposed. 

Key words: living standards, index of regional human development, regional assessment of population living standards.

Macroeconomic imbalances that have arisen in 
terms of national economy transformation, led to 
the deterioration of living conditions, the changes 
of society structure, deepening social and property 
stratification of the population. There is a significant 
decrease in the level and quality of life that affects 
employee’s motivation to work and socio-economic 
efficiency of regions. The qualitative changes in the 
improvement of living standards and social protec-
tion of the population are required: not just provid-
ing social guarantees but creating conditions for the 
dynamic development and self-realization of a man 
should be a priority. 

The goal of the paper is analysis and assessment 
of current state of population living standards and 
the development of practical recommendations as to 
the directions of their improvement on the example 
of Cherkasy region.

The theoretical analysis shows that ensuring the 
adequate life for a population is the result and crucial 
prerequisite for the economic growth and successful 
implementation of sustainable development strategy.  
At the same time, the development should be con-
sidered as not just the increase of economic growth 
rate but as the investment to the human capital, pov-
erty elimination, the solution of ecological problems, 
equal opportunities, political and civil rights for citi-
zens, that determine the level and quality of living 
standards. 

The analysis of population living standards 
shows that, according to all the indicators of Human 

Development Index, Cherkasy region is behind the 
standard values; however, in general, it belongs to 
the regions with the medium level of development in 
Ukraine. 

Cherkasy region has relatively stronger positions 
according to the indicators of education and human 
reproduction; however, low nationwide indicators 
compared to UNDP standard does not allow to make 
a conclusion about really positive changes in these 
spheres of human development.

The coherence of government programs and lo-
cal bodies as to the increase of economic conditions 
of population life and social protection should be 
strengthen to increase the population living stan-
dards, social and economic efficiency of Cherkasy 
region development. At the same time, the principles 
of consistency and program-based approach should 
be followed. 

The principle of consistency is associated with the 
formation of state regulation system of living stan-
dards directed to the comprehensive development 
of organizational and substantive components. Pro-
gram-based approach involves the selection of prior-
ity objectives of economic and social development, 
the development of interrelated measures for their 
implementation specified in terms with maximum 
efficiency while providing the necessary resources. 
The main directions of improving living standards 
in Cherkassy region are to implement such measures 
that cover all the aspects of human development.



117

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

Reference

1. Krasnomovets V. A. (2014) Analiz pidkhodiv do 
traktuvannia rivnia zhyttia naselennia [Approaches 
to interpretation of the standard of living]. Sotsialno
-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. Zbirnyk na-
ukovykh prats. Kyiv : KNEU, 1(7), pp. 132–137.

2. Horshenina E. V. (2009) Rehional’nye eh-
konomicheskie issledovanija: teoryya i praktika 
[Regional economic research: theory and practice]. 
Tver’ : Tver. hos. un-t.

3. Arseeva T. V., Danylova Y. B. (2001) K voprosu 
izuchenija urovnja zhizni [On the question of studying 
living standards]. Hosudarstvennoe rehulirovanie 
ehkonomyky. Materyaly III Mezhdunarodnojj 
nauchno-praktycheskojj konferentsii. N. Novhorod: 
NNHU.

4. Cherenko L. M. (Ed.) (2006) Riven zhyt-
tia naselennia Ukrainy [The living standards of the 
population of Ukraine]. NAN Ukrainy. In-t de-
mohrafii ta sots. doslidzh., Derzh. kom. statystyky 
Ukrainy; K.: TOV «Vydavnytstvo «Konsultant».

5. Libanova E. M., Makarova O. V., Kurylo I. 
O. (2012) Liudskyi rozvytok v Ukraini: sotsialni ta 
demohrafichni chynnyky modernizatsii natsionalnoi 
ekonomiky [Human development in Ukraine: social 
and demographic factors modernization of the 

national economy] K. : In-t demohrafii ta sotsialnykh 
doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy.

6. Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho 
liudskoho rozvytku [Methods of measuring regional 
human development]. Instytut demohrafii ta sotsial-
nykh doslidzhen imeni M. V. Ptukhy. K.

7. Dynamika Indeksu rehionalnoho liudskoho 
rozvytku, 2004–2013 rr. [Dynamics of Regional 
Human Development Index, 2004-2013]. Instytut 
demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen imeni M. V. 
Ptukhy. Retrieved from http://www.idss.org.ua/
public.html.

8. Sotsialnyi riven zhyttia naselennia u 2012 
rotsi [Social living standards in 2012]. Statystychnyi 
zbirnyk, Cherkasy.

9. Pratsia v Ukraini: neobkhidnist yakisnykh 
zmin dlia suspilnoi efektyvnosti ta hidnoho zhyttia 
[Work in Ukraine: the need for qualitative changes in 
social efficiency and decent life]. Berezen.

10. Stratehiia rozvytku Cherkaskoi oblasti do 
2015 roku [Development strategy Cherkassy region 
by 2015]. Cherkasy, 2011.

11. Tsili rozvytku tysiacholittia. Ukraina – 2013 
[Millennium Development Goals. Ukraine – 2013.]. 
Natsionalna dopovid. Proekt stanom na 22 lypnia 
2013 roku. K.



118

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (16) 2014

УДК 336.7

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Сергій Олександрович КРИНИЦЯ
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)
E-mail: serge.krinitsa@gmail.com

Анотація. В статті проведено аналіз 
теоретичних основ взаємодії фінансових 
посередників. Виділено основні види та фор-
ми взаємодії фінансових посередників, при-
чини інтеграційних процесів, консолідації та 
конвергенції на фінансових ринках України.

Аннотация. В статье проведен анализ тео-
ретических основ взаимодействия финансовых 
посредников. Выделены основные виды и формы 
взаимодействия финансовых посредников, при-
чины интеграционных процессов, консолидации 
и конвергенции на финансовых рынках Украины.

Ключові слова: фінансова інтеграція, фінансова консолідація, фінансова конвергенція, банкострахування.
Ключевые слова: финансовая интеграция, финансовая консолидация, финансовая конвергенция, банкострахование.

Постановка проблеми. Сучасну еконо-
міку неможливо уявити без взаємодії фі-
нансових посередників, які допомагають 
потенційним учасникам трансакцій знайти 
одне одного та сприяють укладенню та реа-
лізації угод. Великою мірою така взаємодія є 
об’єктивним явищем, оскільки завдяки спе-
ціалізації та економії на масштабах фінан-
сові посередники здатні зменшувати тран-
закційні витрати. Іншим резоном взаємодії 
фінансових посередників є створення конку-
рентоспроможної системи функціонування, 
здатної мобілізувати та надати економічним 
суб’єктам інвестиційні ресурси, посилення 
впливу фінансових посередників на розви-
ток і структурну конфігурацію фінансового 
ринку.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Аспекти фінансових відносин, що 
з’являються у процесі взаємодії фінансових 
посередників, були предметом досліджен-
ня як іноземних, так і вітчизняних учених. 
Активна інтеграція різних типів фінансових 
посередників стимулюють процес вивчен-
ня проблем їх взаємодії. Дослідженню цих 
процесів сприяли праці таких науковців як 
В.  Корнєєв, С. Науменкова, Н. Николенко, 
В.  Фурман, П. Щедрий тощо. Водночас у су-
часній економічній літературі відсутні гли-
бокі теоретичні та методологічні розробки, 

що комплексно розкривають причини при-
вабливості інтеграції фінансових посередни-
ків.

Метою статті є з’ясування теоретичних 
основ взаємодії фінансових посередників, 
причин інтеграційних процесів на фінансо-
вих ринках України.

Обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Серед науковців відсутня одно-
стайність у визначенні основних причин, які 
зумовлюють необхідність взаємодії фінансо-
вих посередників. Так В. Корнєєв виділяє як 
суб’єктивні (примусова трансформація роз-
витку фінансових посередників, що здійсню-
ється органами державної влади-регулятора-
ми ринку фінансових послуг) так і об’єктивні 
причини [1]. Об’єктивно зумовлена, природ-
на трансформація, на думку В. Корнєєва, ви-
ступає внутрішньою необхідністю розвитку 
будь-яких посередницьких структур і поля-
гає у постійному коригуванні їх маркетин-
гової політики, фінансового менеджменту 
шляхом просування нових фінансових по-
слуг, реструктуризації фінансової установи 
та оптимізації відповідних бізнес-процесів 
[1].

На думку О. Донецкової основними при-
чинами взаємодії фінансових посередників є:

- обмеженість ресурсів у одних учасників 
ринку та їх наявність у інших;
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- потреба переливу капіталу з одного сек-
тору в інший;

- потреба в отриманні додаткового доходу 
від здійснення суміжних операцій;

- наявність досвіду і технологічного осна-
щення у фінансових посередників для здій-
снення інвестицій та вигідного розміщення 
коштів;

- потреба економіки у взаємодії фінансо-
вих посередників;

- розвиток виробництва та товарно-гро-
шових відносин, необхідність опосередкову-
вати відтворювальний процес [2].

К. Багмет виділяє макро- (законодавчо-
політичні, кон’юнктурні та інфраструктурні) 
та мікроекономічні передумови (відносини з 
клієнтами та продуктова політика фінансо-
вого посередника) інтеграції фінансових по-
середників [3].

Більшість науковців, характеризуючи 
взаємозв’язки між різними типами фінан-
сових посередників, оперують терміном 
«інтеграція». Термін «інтеграція» походить 
з латинської мови і дослівно означає у пере-
кладі «цілий» [4]. У сучасній інтерпретації 
інтеграція (лат. integration) означає віднов-
лення, об’єднання в ціле частин і має досить 
широке тлумачення. В економічній літерату-
рі інтеграцію розглядають з багатьох сторін, 
внаслідок чого виділяють різні аспекти цього 
поняття. Як правило, інтеграція визначаєть-
ся як об’єднання економічних суб’єктів, по-
глиблення їхньої взаємодії, розвиток зв’язків 
між ними.

Одначе єдності у розумінні сутності інте-
граційних процесів фінансових інституцій 
серед науковців не спостерігається.

Так на думку В. Корнєєва інтеграція фі-
нансового посередництва досягається шля-
хом або ж погодження спільного продажу 
фінансової послуги (в даному випадку парт-
нери – фінансові установи зберігають свою 
незалежність, але об’єднують маркетингові 
зусилля), або ж шляхом створення холдингу 
(в який входять банк, страхова компанія, ін-
вестиційні компанії тощо). Третя форма вза-
ємодії фінансових інституцій шляхом повної 
інтеграції операцій фінансового посередни-
цтва з належним інфраструктурним супро-

водженням на думку В. Корнєєва насьогодні 
лише формується [1].

На думку Р. Арутюнян інтеграція фінан-
сових посередників полягає у розвитку про-
цесів поступо вого об’єднання їх діяльності 
(від спільного продажу послуг до створення 
спеціалізованих фінансових установ), спря-
мованих на отримання економічного ефекту, 
що досягається в результаті взаємо дії трудо-
вих, матеріальних та фінансових ресурсів [5].

Т. Бут розглядає інтеграцію страхового 
і банківського бізнесу лише через призму 
страхування банківських ризиків [6].

Ю. Клапків визначає інтеграцію фінансо-
вих посередників як сукупність економічних 
взаємо відносин між фінансовими інституці-
ями, пов’язаних зі зрощенням і об’єднанням 
бізнесів з метою посилення фінансового по-
тенціалу, урізноманітнення спектру фінан-
сових послуг, підвищення прибутковості та 
мінімізації фінансових ризиків [7].

Натомість, описуючи взаємозв’язок та 
взаємодію фінансових посередників, В. Кре-
мень виділяє принаймні дві форми такого 
взаємозв’язку – співпрацю на основі коопе-
рації (агентські та партнерські відносини, 
спільний продаж послуг тощо) та форму-
вання фінансових конгломератів, що про-
являються в організації внутрішніх бізнес-
процесів (формування тісних зв’язків між 
фінансовими посередниками, спільна стра-
тегія і комплексне управління, використання 
спільного бренду, посилення усіх напрямів 
співпраці) та реалізації клієнтоорієнтованої 
стратегії (продаж традиційних для кожного 
фінансового посередника фінансових послуг 
та інтегрованих фінансових продуктів) і, як 
наслідок, у значних обсягах діяльності на фі-
нансовому ринку та міжсекторальної діяль-
ності [8]. 

Останнім часом, описуючи взаємозв’язок 
фінансових посередників, науковці засто-
совують термін конвергенція [3, 8]. Уперше 
термін «конвергенція» з’явився в біології, 
потім його стали широко використовувати 
в суспільних науках. З латині конвергенція 
(сonvergentio, convergere – приближення, 
зближення, можливість злиття в одне ціле) 
[9]. Першопочатково під конвергенцією ро-
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зуміли виникнення подібності у побудові та 
функціях у відносно далеких за походженням 
груп організмів в процесі еволюції, результат 
проживання у схожих умовах та умовах од-
наково спрямованого природного відбору. 

В суспільних науках термін «конверген-
ція» використовують для позначення однієї 
із концепцій західного суспільствознавства, 
в основу якої було покладено тезу, про те що 
визначальною особливістю сучасного сус-
пільного розвитку є тенденція до зближення 
політичних систем, до згладжування еконо-
мічних, політичних та ідеологічних відмін-
ностей між капіталізмом і соціалізмом до їх 
подальшого злиття [10].

Дослідження конвергенції як результа-
ту когнітивної діяльності суб’єкта, дозволяє 
охарактеризувати її як технологію зближен-
ня різних систем, що розвиваються в одному 
напрямі і вирішують подібні завдання. Кон-
вергенція спирається на окремі системи, в 
якості яких можуть бути окремі види діяль-
ності, технології тощо. 

Історично процесам конвергенції в цілому 
та на фінансовому ринку зокрема, переду-
вали процеси дивергенції (від пізньолатин. 
divergentia) в біології – розходження (відда-
лення) ознак організмів в ході еволюції. Цей 
термін був запропонований Ч. Дарвіном для 
пояснення виникнення різноманіття сортів 
культурних рослин, порід домашніх тварин і 
біологічних видів у природі. Пізніше це по-
няття було адаптоване до потреб економіч-
них наук, де під ним розуміють вид динаміки 
стану ринку, коли аналіз показників ринку 
вказує на відмінні тенденції.

В економічній літературі не існує єдиного 
підходу до поняття «конвергенція». У сучас-
ному науковому обігу цей термін викорис-
товується для характеристики процесів ін-
теграції. Світовий об’єднувальний розвиток 
базується на загальних тенденціях та імпе-
ративах науково-технічного і соціально-еко-
номічного прогресу. Саме вони зумовлюють 
зближення, тобто «конвергенцію», економік 
усе більшої кількості країн з одночасним збе-
реженням національних особливостей. 

На думку російських вчених Г. Чернової 
та Н. Кузнєцової, фінансова конвергенція 
заснована на дотриманні принципу гетеро-
генності (об’єднання різнорідних складових) 
[11] і взаємопроникнення.

А. Єрмошенко продовжує цю думку, у 
фінансовій інтеграції виділяючи консолі-
дацію (об’єднання фінансових установ на 
основі операцій злиття/поглинання, ство-
рення спільних підприємств і стратегічних 
альянсів) та кооперацію фінансових інсти-
туцій (співробітництво на основі угоди про 
дистрибуцію чи про спільну діяльність) як 
процеси, що можуть носити гетерогенний 
(об’єднання різнофункціональних інститу-
цій) та гомогенний (об’єднання установ одні-
єї галузі) характери, в той самий час виокрем-
люючи фінансову конвергенцію як виключно 
гетерогенний процес [12]. К. Багмет, харак-
теризуючи види взаємодії фінансових посе-
редників, виділяє фінансову конвергенцію в 
окрему складову фінансової інтеграції (по-
ряд з консолідацією та інтеграцією капіталів 
фінансових установ), виводячи кооперацію 
фінансових посередників за рамки їх інтегра-
ції та обмежуючи фінансову конвергенцію 
такими формами як формування спільних 
каналів збуту та комплексних фінансових 
продуктів (рис. 1).

На думку Е. Григорьєвої та Ю. Тарасової 
конвергенція суб’єктів фінансового ринку 
може відбуватися у таких випадках [13]:

1) з утворенням єдиної організації (хол-
динг, спільне підприємство, фінансова група 
на чолі з банком чи страховою компанією). 
При цьому можливі такі ситуації: кожна 
структурна одиниця єдиної організації ви-
пускає свій специфічний продукт чи послу-
гу чи окремі структурні одиниці випускають 
і розповсюджують свій і «чужий» продукт 
(послугу);

2) без утворення єдиної організації. При 
цьому можливі так ситуації: окремі струк-
турні одиниці випускають і розповсюджу-
ють свій і «чужий» продукт (послугу) або 
суб’єкти фінансового ринку є посередника-
ми із розповсюдження продуктів і послуг ін-
ших операторів цього ринку.



121

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

Рис. 1. Види та форми взаємодії фінансових посередників (адаптовано за [3])

Водночас деякі автори розділяють поняття 
фінансової інтеграції та фінансової конверген-
ції, зазначаючи, що інтеграція є визначальною на 
суб’єктному рівні, що еволюційно проявляєть-
ся у дистриб’юторській співпраці, формуванні 
стратегічних альянсів і спільних підприємств, та, 
як наслідок – створенні фінансових конгломера-

тів, в той час як процеси фінансової конверген-
ції проявляються на об’єктному рівні, в резуль-
таті яких відбувається поступовий перехід від 
незалежних продажів, до продажів фінансових 
послуг у пакеті та застосування системи пере-
хресних продажів і в результаті – формування 
інтегрованого фінансового продукту (рис. 2).
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Рис. 2. Форми інтеграції та конвергенції фінансових посередників (за [8])

З нашої точки зору процеси конвергенції та 
інтеграції фінансових посередників пов’язані 
між собою, однак ототожнення між ними нами 
вважається недоцільним. По відношенню до ін-
теграції фінансових посередників конвергенція є 
гетерогенним процесом за своєю природою, тоб-
то різнорідною за походженням, складом і харак-
теристиками. У свою чергу, інтеграція може но-
сити як гетерогенний, так і гомогенний характер, 
і, таким чином, є більш загальним поняттям, ніж 
конвергенція.

Найрозповсюдженішою на практиці фор-
мою фінансової конвергенції є інтеграція бан-
ківського та страхового бізнесу. В міжнародній 
практиці цей процес дістав назву bancassurance 
(банкострахування) [14]. У вужчому значенні 
цього терміну bancassurance використовується 
для означення інтеграції банківництва та стра-
хового бізнесу, де провідну роль відіграє банк 
на противагу assurfinance, де провідна роль від-
водиться страховику (на практиці зустрічається 
рідше). Зрідка виокремлюють і третю форму  – 
allfinanz для позначення фінансового посеред-

ника який одночасно займається продажем і бан-
ківських, і страхових продуктів [15].

Популярність bancassurance у світовій прак-
тиці пов’язана з одночасними вигодами як для 
банків, так і страхових компаній. Основні сти-
мулюючі фактори, які зумовлюють проникнення 
банків на страховий ринок наступні. По-перше, 
гостра конкуренція між банками на тлі скоро-
чення процентних ставок і, як наслідок – змен-
шення прибутків та зростання адміністративних 
та маркетингових витрат. Просування нових для 
банків продуктів має на меті підвищити рента-
бельність їх діяльності. 

По-друге, зміна інвестиційний пріоритетів 
клієнтів. Існує стійка тенденція щодо переорієн-
тації клієнтів з коротко- та середньострокових 
депозитів з низькою прибутковістю на довго-
строкові інвестиції у страхові продукти та інвес-
тиційні фонди [14]. Такі зміни в інвестиційних 
преференціях призвели до скорочення частки 
коштів, які клієнти розміщували на депозитних 
рахунках, традиційному джерелі кредитних ре-
сурсів, що зумовило зменшення рентабельності 



123

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

банківської діяльності. Натомість банки, щоби 
компенсувати втрати запроваджують лайф-
страхування.

По-третє, аналіз наявної інформації про фі-
нансове та соціальне становище замовника може 
надати велику допомогу в розкритті потреб клі-
єнтів і просування або надання нових продуктів 
або послуг. Банки вважають, що якість їх інфор-
мації про клієнта дає їм перевагу в поширенні 
продуктів прибутковіше у порівнянні з іншими 
дистриб’юторами (наприклад, страховими ком-
паніями).

По-четверте, усвідомлення того, що спіль-
ні банківські та страхові продукти можуть бути 
якіснішими для клієнта так як вони забезпечу-
ють більш комплексні рішення, ніж традиційні 
автономні банківські або страхові продукти.

По-п’яте, банки відчувають підвищену мо-
більність своїх клієнтів, які за великим рахунком, 
як правило, мають рахунки більш ніж у одному 
банкові. Таким чином, існує гостра потреба в 
лояльності клієнтів до організації. Управління 
відносинами з клієнтами стало ключовою стра-
тегією. Для створення і підтримки відносин з 
клієнтами, банки і страховики об’єднуються в 
партнерства для забезпечення їх клієнтів широ-
ким спектром банківських та страхових продук-
тів з одного джерела. Вважається, що як кількість 
продуктів, які клієнт купує в організації збільшує 
шанс втратити цього конкретного клієнта.

По-шосте, темпи зростання населення в 
останні десятиліття в західних промислово роз-
винених країнах значно сповільнилися і це зни-
ження народжуваності в поєднанні із збільшен-
ням тривалості життя матиме значний вплив на 
вікову структуру населення в майбутньому. В 
результаті цілком імовірно,  що буде збільшення 
тиску на пенсійну систему і зростання потреби в 
додатковому пенсійному забезпеченні або дов-
гострокових інвестиційних продуктах. Банки 
бачать можливість для задоволення зростаючих 
потреб клієнтів у цій області.

По-сьоме, банки звикли мати довгострокові 
відносини зі своїми клієнтами. Банки набули на-
вичок в поглибленні відносин зі своїми клієнтами 
з плином часу, наприклад, продаючи додаткові 
послуги, такі як інвестиційні фонди або консуль-
тації з оподаткування. Операцій зі страхування 
життя також використовуються для управління 
відносинами в довгостроковій перспективі зі 
своїми клієнтами. Це дозволяє використовува-
ти подібні навички, які практикуються банками, 
тому bancassurer’и можуть скористатися цими 

навичками краще, аніж кожен з партнерів міг би 
то  запропонувати окремо.

По-восьме, окрім переваг, які можуть бути 
отримані від можливого широкого розгалужен-
ня філій по всій країні, bancassurer’и можуть мати 
конкурентну перевагу в порівнянні з традицій-
ними страховиками (не bancassurers), отриманих 
від надання клієнтом обслуговувати через банко-
мати (ATM). Зокрема клієнти, використовуючи 
кредитні картки, можуть  отримати доступ до 
будь-якої інформації не лише про свої банківські 
рахунки, але і страхові поліси, розмір накопи-
чувальної частини, страхові платежі тощо. Зре-
штою, інтернет можна розглядати в якості додат-
кового каналу обслуговування клієнтів.

Щодо переваг bancassurance для страхових 
компаній. По-перше,  джерело нового бізнесу − 
раніше неохоплені клієнти: клієнтська база банку 
цілком може бути «незайманою територією» для 
страхової компанії. Можливі причини: 

- географічна: клієнти банку знаходяться на 
території, де страховик має тільки обмежену при-
сутність; 

- демографічна: клієнти банку – то інша група 
клієнтів (наприклад, за віком, статтю, купівель-
ними звичками тощо) ніж та, на яку страховик 
раніше орієнтувався. 

По-друге, джерелом нового бізнесу є більш 
широкий асортимент продуктів (у тому числі 
банківських).

По-третє, через ефект економії на масштабах. 
Просування нових продуктів існуючими канала-
ми продажів для страхової компанії може бути 
занадто дороге, відповідно сам фінансовий про-
дукт – неконкурентоспроможним, аніж просу-
вання каналами збуту через bancassurance. Окрім 
того, відчутна економія не тільки на витратах на 
збут, але і на адміністративних.

Ну і зрештою, як для банку, так і страховика 
є відмінна можливість вчитися і вносити поліп-
шення в їх роботу. В цьому сенсі можна казати 
про досягнення ефекту синергії [16].

Щодо взаємодії та взаємозв’язків інших фі-
нансових посередників, варто зазначити, що 
часто діяльність небанківських структур органі-
заційно пов’язується з банками на правах дочір-
нього підприємства чи афілійованої структури зі 
спільною участю в статутному капіталі. В першу 
чергу це стосується факторингових та лізингових 
послуг, які часто надаються дочірніми компані-
ями банків. Співробітництво між банками та 
інститутами спільного інвестування і недержав-
ними пенсійними фондами проявляється пере-
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дусім у можливостях банків виступати агентами 
останніх під час розповсюдження їх акцій та ін-
вестиційних сертифікатів. Інститути спільного 
інвестування та НПФ можуть використовувати 
існуючу мережу відділень банків для забезпе-
чення територіального представництва та по-
ширення своїх фінансових послуг. Також широкі 
можливості для впровадження спільних марке-
тингових програм на основі комплексного обслу-
говування клієнтів. Таким чином знову ж таки 

досягається синергічний ефект, що досягається 
спільними зусиллями.

Висновки. Отже, глобалізаційні процеси в 
економіці в цілому та на фінансових ринках зо-
крема, зумовлюють посилення взаємодії між фі-
нансовими посередниками, їх тісну співпрацю 
та інтеграцію. Фінансова конвергенція є здебіль-
шого об’єктивним процесом злиття різнорідних 
фінансових посередників і цей процес, вочевидь 
з поглибленням глобалізації фінансових ринків 
прогресуватиме.

Список використаних джерел

1. Корнєєв В. В. Фінансові посередники як ін-
ститути розвитку : Монографія. — К. : Основа, 
2007. — 192 с.

2. Донецкова О. Ю. Межсекторное взаимодей-
ствие финансовых посредников / О. Ю. Донецко-
ва // Вестник ОГУ. — 2010. — № 13 (119).

3. Багмет К. В. Банківсько-страхова інтегра-
ція в забезпеченні розвитку фінансового сек-
тора економіки (автореферат на здобуття н.ст. 
к.е.н.. — Суми : УАБС, 2012. — 24 с.

4. Вулфел Дж. Ч. Энциклопедия банковского 
дела и финансов / Дж. Ч. Вулфел. — М. : Фёдоров, 
2000. — 1583 с.

5. Арутюнян Р. Р. Розвиток інтеграційних про-
цесів в діяльності банків та страхових компаній : 
автореферат дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 
/ Р. Р. Арутюнян. — Одеса, 2007. — 22 с.

6. Бут Т. В. Развитие интеграции страхового 
и банковского бизнеса: дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.10 / Кубан. гос. ун-т. / Т. В. Бут. — Ставро-
поль, 2007. — 183 с.

7. Клапків Ю. М. Формування консолідова-
ної банківсько-страхової бізнес-архітектури 
/ Ю.  М. Клапків : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 
/ Тернопільський національний економічний уні-
верситет. — Тернопіль, 2011. — 249 с.

8. Кремень В.М. Діяльність фінансових кон-
гломератів на фінансовому ринку України : 

автореферат дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 
/ В. М. Кремень. — Суми, 2009. — 25 с.

9. Словарь иностранных слов / под ред. 
И.  В.  Лё хина, Ф. Н. Петрова. М. : Гос.изд-во 
иностр. и нац. словарей, 1954. — С. 226, 347.

10. Иванцова Д. С. Конвергенция и диверген-
ция – новые транстермины в российском праве 
Вестник Владимирского юридического институ-
та. — 2013. — № 3(28). — C. 149–152.

11. Кузнецова Н. П. Чернова Г. В. Конверген-
ция в сфере финансовых услуг, Вестник СПбГУ, 
2001, вып.4 (№ 29), сер. 5, с. 129–138.

12. Єрмошенко А. М. Механізм інтеграції стра-
хових компаній з банками у системи взаємодії 
учасників фінансового ринку / А. М. Єрмошенко 
// БізнесІнформ. — 2012. — № 6. — С. 152–155.

13. Григорьева Е. М., Тарасова Ю. А. Фи-
нансовые предпринимательские структуры: 
трансформация под влиянием рыночной 
конъюнктуры. Монография. — СПб. : ИД «Пе-
трополис», 2010. — 368 с.

14. Bancassurance in Practice. — München: Mu-
nich Re Group, 2001. — 39 p.

15. Van den Berghe L.A.A. Convergence in the 
financial services industry // OECD report, 1999. — 
94 p.

16. Wilson Itsisor. What Insurance Companies 
Stand to Benefit from Bancassurance // Communica-
tions Week. — 2010. — № 10.



125

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

JEL CLASSIFICATION G21, G22, G23

THEORETICAL BASES FOR THE INTERACTION OF FINANCIAL MEDIATORS

Sergiy O. KRYNYTSYA
Candidate of Science in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Cherkasy 
Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Summary. The theoretical foundations of the 
financial intermediaries interaction are analyzed. 
The basic types and forms of financial mediaries 
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It is impossible to imagine modern economy 
without the interaction of financial mediators that 
help the potential participants of a transaction to find 
one another and support the process of concluding 
and realization of agreements. On a large scale such 
interaction is an objective phenomenon, because 
due to the specialization and retrenchment of scale 
financial mediators are able to decrease the transac-
tion costs. Another reason for the interaction of fi-
nancial mediators is creation of a competitive system 
of functioning, which is able to mobilize economic 
subjects and supply them with investment resources, 
strengthening of the influence of financial mediators 
on the development and structural configuration of 
the financial market.

The majority of scientists, while characterizing 
the interconnections between different types of fi-
nancial mediators, use the term integration. Howev-
er, there is no unified understanding of the essence of 
integration processes of financial institutions among 
the scientists. Some hold the view that the integration 
of financial mediators lies in the development of the 
processes of a gradual joining of their activities, oth-
ers consider it a form of collaboration based on co-
operation, formation of financial conglomerates etc.

Describing the interconnection of financial me-
diators, scientists have been lately using a term con-
vergence, by which they mean a separate component 
of financial integration (along with the consolidation 
and integration of the financial institutions’ capitals).

At the same time some authors divide the terms 
financial integration and financial convergence. They 
point out that integration is defining at a subjective 
level, which evolutionally shows in the distributors’ 
collaboration, formation of strategic alliances and, 
consequently, creation of financial conglomerates, 
while the processes of financial convergence manifest 
themselves on the objective level, as a result of which 
occurs a gradual transfer from independent sales to 
the package sales of financial services and employ-
ment of the system of cross-sales that results in the 
formation of an integrated financial product. 

From our point of view, the processes of con-
vergence and integration of financial mediators are 
strongly connected, however it is inexpedient to 
identify one with the other. In relation to the integra-
tion of financial mediators convergence is a heteroge-
neous process by nature, in other words it is of mixed 
origin, composition and characteristics.  Integration, 
in its turn, can have a heterogeneous as well as a ho-
mogeneous nature, and so is a more general notion 
than convergence. 

Thus, the processes of globalization of economy 
on the whole and of financial markets in particular 
determine the strengthening of the interaction be-
tween the financial mediators, their close collabora-
tion and integration. Financial convergence is largely 
an objective process of merging of various financial 
mediators and this process will, evidently, progress 
with the deepening of the financial markets global-
ization.
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Анотація. У статті охарактеризовано су-
часний стан національної економіки України 
як важливого фактору впливу на стабільність 
банківської системи, вимогу щодо підвищення 
її фінансової ефективності, забезпечення та 
досягнення яких неможливо без реформуван-
ня на інноваційних засадах. Визначено світові 
тенденції інноваційної діяльності банків, сфор-
мульовано принципи фінансових інновацій, 
наведено деякі аспекти інновативної прак-
тики українських державних банків в умовах 
глобалізації. 

Аннотация. В статье охарактеризовано 
состояние национальной экономики как важ-
ного фактора стабильности отечественной 
банковской системы, требования по повыше-
нию ее финансовой эффективности, обеспе-
чение и достижение которых невозможно без 
реформирования на инновационных принципах. 
Определены современные мировые тенденции 
инновационной деятельности банков, сфор-
мулированы принципы финансовых инноваций, 
приведены некоторые аспекты практики укра-
инских государственных банков в условиях гло-
бализации.

Ключові слова: фінансові інновації, принципи здійснення фінансових інновацій, фінансові інновації державних банків, інноваційна діяльність 
банків, інноваційна політика банків,інноваційна бізнес-модель, глобалізація. 

Ключевые слова: финансовые инновации, принципы осуществления финансовых инноваций, финансовые инновации государственных 
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Постановка проблеми. В умовах динамічних 
процесів трансформації національної економіки 
України виникла гостра необхідність зважено-
го та стратегічного підходу до аналізу сучасної 
складної економічної ситуації в державі. Від-
повідний підхід потрібно формувати через все-
охоплюючу призму сьогоденних викликів, які 
зумовлені деструктивними явищами в економіці 
та новим порядком формування архітектоніки 
посткризового періоду. В результаті фінансової 
кризи економічні взаємовідносини форматують-
ся у відповідності до структури відносин, потреб 
у зростанні ринкового інституціонального се-
редовища згідно запитів суб’єктів національної 
економіки, забезпечення ризик-орієнтованих 
важелів інформаційного забезпечення систем 
управління, що так і не знайшло належного ви-
рішення в посткризовому періоді. 

Тривожними індикаторами погіршення ста-
ну національної економіки України було щоріч-
не, майже п’ятивідсоткове, зниження ВВП, яке на 
2015 рік, на жаль, прогнозується на рівні восьми 
відсотків. Промислове виробництво з 2012 року 
ввійшло в стадію руйнівного падіння, що у свою 

чергу знайшло відображення в звуження бази 
оподаткування, зростанні дефіциту бюджету, 
безробітті. В цілому, макроекономічні тенденції 
останніх років призвели до негативних наслідків 
у вітчизняній господарці, красномовним свідчен-
ням чого є показники втрати стабільності націо-
нальної грошової одиниці. Динаміка девальвації 
гривні зберігається досі незважаючи на активіза-
цію заходів НБУ (у тому числі й валютні інтер-
венції), що суттєво зменшило золотовалютні ре-
зерви. 

На тлі девальваційних процесів, та заходів 
щодо їх уповільнення, які призводили лише до 
зростання раціональних очікувань економічних 
суб’єктів, зростала невизначеність та ризики. 
Все це зумовило відтік капіталу, зменшення над-
ходжень прямих іноземних інвестицій,. Рівень 
інфляції в 2014 році перевищив значення кризо-
вого 2008 року та становив 124,9 % порівняно з 
122,3  % відповідно. Зазначене створює складні 
передумови реалізації основних засад грошово-
кредитної політики на 2015 рік, більш глибокий 
аналіз, яких проведено С. А. Буковинським, Голо-
вою Ради Національного банку України в статті 



128

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (16) 2014

«Забезпечення цінової стабільності і мінімізація 
системних фінансових ризиків» [1]. 

У сучасних умовах забезпечення ефективно-
го функціонування ринкової економіки коорди-
нація заходів НБУ та виконавчої влади, що спря-
мовані на забезпечення ефективної монетарної 
політики, є вирішальним важелем держави щодо 
регулювання економічних процесів і тенденцій їх 
розвитку. Зазначимо, що вітчизняним законодав-
ством регламентовано класичний механізм вико-
нання завдань щодо реалізації основної функції 
НБУ: вибір монетарної стратегії на умовах чіт-
ких критеріїв виміру, подальшого реформування 
банківської системи та запровадження пруден-
ційного нагляду, формування інституційного 
середовища ринку з метою адекватної дії моне-
тарних інструментів і забезпечення ефективного 
трансмісійного механізму, а також фінансуван-
ня та розвиток інновацій, що зумовлюють при-
швидшення економічного зростання. 

Зважаючи на значні ризики сучасної геопо-
літичної напруженості, відсутність структурних 
реформ і чітких регламентів, корупцію тощо, то 
на подолання існуючих серйозних для вітчизня-
ної економіки та банківської системи викликів 
потрібно сконцентрувати значні зусилля, зважа-
ючи беручи до уваги, що обмеженість фінансо-
вих ресурсів за будь-яких сценаріїв міжнародної 
фінансової допомоги буде відчутною, адже вона 
перш за все спрямовуватиметься на виконання 
зовнішніх зобов’язань. Усе це потребує прин-
ципово нових підходів до економічних перетво-
рень, формування зважених інвестиційних та 
інноваційних політик для мінімізації розриву 
між реальним і фінансовим секторами економі-
ки, взаємодії бізнесу, в лади та суспільства, по-
будови нової моделі відносин «центр-регіони» 
за компетентнісним підходом у рамках процесу 
децентралізації, балансу відносно дохідності та 
ризиків, традицій і фінансових інновацій у бан-
ківській сфері.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
Теоретико-методологічні засади фінансових ін-
новацій сформульовані у фундаментальних до-
слідженнях знаних зарубіжних учених, серед яких 
В. Бансал, С. Баттілоссі, І. Балабанов, В. Викулов, 
Л. Красавіна, Д. Кочергін, О. Лаврушин, Дж. Мар-
шал, М. Міллер, Ф. Мишкін, Дж. Сінки мл., П. Ту-
фано, Дж. Фінерті, А. Фельдман, Р. Фатхутдінов, 
Дж. К. Ван Хорн, та ін. Проблемні питання роз-
витку вітчизняної банківської системи відповід-
но до викликів сучасного глобалізованого фінан-
сового середовища, подолання внутрішніх загроз 

і реалізації можливостей, у тому числі шляхом 
упровадження інноваційних підходів, методів 
та інструментів у діяльність вітчизняних банків, 
досліджують українські вчені, такі як: О. І. Бара-
новський, С. А. Буковинський, З.М.Васильченко, 
О. В. Васюренко, Т. А. Васильєва, А. С. Гальчинсь-
кий, В.  М.  Геєць, О.М.Колодізєв, А.  Я.  Кузнєцо-
ва, С.  М.  Козьменко, О.  О.  Лапко, С.  В.  Лєонов, 
В.  І.  Міщенко, А.  М.  Мороз, С.  В.  Науменкова, 
Л.  О.  Примостка, М.  І.  Савлук, Т.  С.  Смовжен-
ко, О. М. Сохацька, В. М. Шелудько та інші. До-
слідження щодо концептуальних і стратегічних 
питань управління інноваційною діяльністю ві-
тчизняних банків, окремі аспекти впровадження 
деяких видів фінансових інновацій, знайшли ві-
дображення в роботах науковців: Г. М. Азаренко-
вої, О. Д. Вовчак, С. Б. Єгоричевої, Г. Т. Карчевої, 
Т. Т. Ковальчук, О. О. Махаєвої, О. В. Мельничен-
ко, Н.М. Пантєлєєвої. Водночас, низка питань ін-
новаційної діяльності вітчизняних банків усе ще 
потребує подальшого дослідження.

Метою статті є аналіз сучасних світових тен-
денцій інноваційної діяльності банків, форму-
лювання принципів фінансових інновацій для 
вітчизняного банківського сектору, характерис-
тика практики фінансових інновацій державних 
банків.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Стратегічний розвиток вітчизняної 
банківської системи, на визначення орієнтирів 
якого на довгострокову перспективу до 2020 р. 
спрямовано науково-аналітичний потенціал На-
ціонального банку України та всієї банківської 
спільноти, повинен бути орієнтований на гло-
бальні тенденції розвитку банківського бізнесу,. 
Як сталий постулат можна сприймати вислів: «без 
інновацій не має розвитку, не має результатів сві-
тового рівня, не має прибутку». Саме його усві-
домлення демонструють зарубіжні банки, якщо в 
якості індикатору інноваційної активності обра-
ти зростання інвестування в інновації. Так, їхній 
обсяг 2014 р. зріс до 84 % з 13 % у 2009 р. при тому, 
що 61 % банків наголосили про наявність інно-
ваційної стратегії з чітким визначенням поряд із 
метою, цілями та процесами системи показників 
ефективності, яку в 2009 р. мали тільки 37 % бан-
ків [2]. Це підтверджує, що інноваційні процеси в 
банківській сфері пройшли фазу формування та 
перетворились на стійкий прогрес. У фокусі цьо-
го прогресу знаходяться мобільність, автомати-
зоване опрацювання значних обсягів інформації, 
канали дистрибуції. А його драйверами сьогодні 
є країни, що розвиваються та швидко зростають, 
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зокрема держави Південно-Східної Азії, Європи 
та Північної Америки. Упродовж кількох років 
поспіль міжнародне визнання отримують фі-
нансові інновації банків Індії, Кореї, Туреччини, 
Іспанії, Польщі. Але, статистика стверджує, що 
прагнуть бути лідерами ринку тільки 49 % банків, 
інші – швидкими послідовниками, а мають мож-
ливість інвестувати в НДДКР тільки 35 % банків, 
решти – або категорично проти, або шукають 
інші можливості з урахуванням витрат і ризиків. 
За самооцінкою банків у 2013 р. 76 % банків вва-
жають, що вони стали більш інноваційними та 77 
% банків збільшили інвестиції в інновації [3].

Враховуючи все вище зазначене, до вітчизня-
ної банківської системи за вимогу висуваються 
забезпечення фінансової стабільності, підвищен-
ня ефективності та відповідності інноваційним 
процесам, тобто розроблення власної зваженої 
стратегії та інноваційної політики. У контексті 
цього закономірним постає питання наскільки 
українські банки, в тому числі державні, актив-
ні в інноваційних процесах і наскільки вони самі 
інноваційні.

Цілком очевидною є позиція вітчизняних 
комерційних банків. Вони прагнуть передусім 
забезпечити власні економічні інтереси, тому ви-
мушені враховувати зростаючи вимоги спожива-
чів ринку банківських послуг, загрози не тільки з 
боку інших його учасників, але також нових фі-
нансових інститутів і гігантів цифрової індустрії, 
впроваджуючи фінансові інновації для забезпе-
чення підвищення власної ефективності та ство-
рення умов отримання додаткового прибутку. 
При цьому найбільші з них проводять агресивну 
інноваційну політику на внутрішньому ринку та, 
відповідно займають лідируючу позицію, інші є 
послідовниками з різною швидкістю.

Побудова та реалізація інноваційної політи-
ки формується на основі аналізу й оцінювання 
конкурентного середовища. За індексом кон-
центрації капіталу та активів для перших десяти 
провідних найбільших вітчизняних банків екс-
перти характеризують його сьогодні як середньо 
концентроване з монополістичним видом кон-
куренції на ринку банківських послуг. Напрями 
інноваційної політики визначаються відповідно 
до стратегічних цілей і планів розвитку банку. Її 
результативність бачимо в зростанні конкурент-
них переваг – ринкової активності у створенні 
банківських продуктів і послуг та організацій-
но-управлінських передумовах для їх успішного 
просування, операційної ефективності. Зокрема, 
за означеними критеріями комерційні банки час-

тіше займають лідируючи позиції, а державні  – 
здебільшого є послідовниками або активними 
переслідувачами. 

З одного боку, мабуть це є цілком зрозумілим 
тому, що їх діяльність формується відповідно до 
місії, покладеної на них державою – виконання 
функцій фінансового агента урядових структур, 
кредитування базових і перспективних галузей 
національної економіки, забезпечення населення 
надійним фінансовим інструментом гарантова-
ного заощадження, що вимагає зваженої, навіть 
консервативної, політики. З іншого боку, участь 
держави в уставному капіталі надає банкам га-
рантований доступ до джерел рефінансування та 
обслуговування бюджетних коштів, забезпечує 
провідну позицію на ринках державних, корпо-
ративних цінних паперів, здійсненні операцій з 
облігаціями внутрішньої державної позики, що, 
в деякій мірі, послаблює їх інноваційну актив-
ність. Гарантований доступ можна розцінювати 
як можливість отримання необхідного фінансо-
вого забезпечення на інноваційну діяльність, але 
на сьогодні скоріше як потенційну. 

Практично інноваційні можливості вітчиз-
няних банків, на нашу думку, не потрібно роз-
глядати з позиції належності до групи держав-
них. Скоріше достатню матеріальну базу для 
здійснення інноваційної діяльності можуть мати 
банки за участю іноземного капіталу, для яких 
така діяльність є менш витратною та ризико-
ваною, адже вона спирається на досвід базової 
структури. Крім того, частка державних банків у 
вітчизняній банківській системі не настільки ва-
гома (24 % за активами та 28 % за власним капі-
талом), щоб мати значний вплив на формування 
інноваційного середовища, викликати нерівність 
і протиріччя умов конкуренції.

Довіра до державних банків висуває за необ-
хідне пошук компромісу між реалізацією функ-
цій покладених на них державою, проведенням 
зваженої політики оптимізації ризиків та інно-
ваціями для подальшого зміцнення власних кон-
курентних позицій на всіх сегментах ринку бан-
ківських послуг. Відповідно до цього більшість 
принципів створення фінансових інновацій єди-
ні як для державних, так і комерційних банків, 
зокрема: 

Принцип клієнтоорієнтованності – визначає, 
що фінансові інновації орієнтовані на задоволен-
ня потреб споживача банківських продуктів і по-
слуг.

Принцип реалізованості – визначає, що фі-
нансова інновація реально може бути впрова-
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дженою, якщо вона відповідає стратегічним 
цілям банку і потребує забезпечення, що не пере-
вищує наявний потенціал банківської установи 
(економічний, інноваційний, інтелектуальний). 

Принцип ефективності – визначає, що ефекти 
фінансової інновації повинні бути вимірюваль-
ними за системою кількісних і якісних показни-
ків для огрунтування прийняття рішень щодо її 
впровадження та визначення результативності 
управління інноваційним бізнес-процесом.  

Принцип орієнтованості на знання – визна-
чає, що фінансові інновації повинні випереджати 
запити ринку та задовольняти найбільш вимо-
гливих клієнтів-новаторів. Це потребує викорис-
тання новітніх технологій управління знаннями 
та залучення клієнтів до співпраці, коли їх інте-
лектуальний капітал стає важливим ресурсом 
інноваційного потенціалу банку, що дозволяє 
поєднати інноваційні ідеї людського потенціалу з 
економічними результатами, постійно генерува-
ти імпульс прогресивного руху. 

Принцип пропозиції цінності – фінансові ін-
новації, забезпечуючи стратегічне зростання та 
конкурентоспроможність, спрямовують вектор 
цінності від якості (різноманіття, де переважа-
ють інкрементальні фінансові інновації) та часу 
до цінності економіки (економічна обґрунтова-
ність результативності відповідно до масштабу 
новизни фінансової інновації, реалізація стра-
тегії зростання, економічні аргументи у відпо-
відь на раціоналізм клієнтів), поведінки (знання 
цільової аудиторії, її пріоритетів і критеріїв упо-
добань, формування нового типу відносин, по-
стійний моніторинг змін) і технології (сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології, фінан-
совий інжиніринг). 

Принцип оптимальність балансу інтересів і 
ризиків – визначає, що при допустимих ризиках 
потенційно можливих від’ємних ефектів отриму-
ється максимальний позитивний ефект фінансо-
вої інновації. Фінансові інновації, які виникають 
у відповідь на дерегулювання, глобалізацію, фі-
нансові кризи, прагнення отримати перемогу в 
конкурентній боротьбі тощо, реалізують можли-
вості, використовують недосконалість норматив-
но-правової бази та ситуаційну невизначеність  
для отримання різноманітних переваг, але, в той 
же час, їх упровадження впливає на банківські 
ризики, що потребує зваженого підходу до оці-
нювання ефектів впливу.

Крім того, на наш погляд, можна виділити ще 
такі специфічні принципи:

Принцип стратегічного пріоритету – фінан-

сові інновації повинні відповідати стратегічним 
пріоритетам банківської системи для забезпе-
чення розвитку та економічної безпеки країни, 
відповідно до яких визначаються напрями та за-
вдання інноваційної діяльності державних бан-
ків. Державні банки повинні бути лідерами та 
драйверами фінансових інновацій за стратегіч-
ними пріоритетами.

Принцип стратегічного партнерства – реалі-
зації фінансових інновацій рівня національних 
інноваційних проектів в економіці та в банків-
ській сфері передбачає розвиток державно-при-
ватного партнерства.

Принцип соціальної відповідальності – орі-
єнтованість на забезпечення підвищення якос-
ті життя населення та поліпшення соціального 
клімату в суспільстві. Поряд із цим повинні бути 
чітко визначені міри соціальної відповідальнос-
ті банківської установи та держави за негативні 
ефекти впровадження фінансових інновацій.

Між фінансової стабільністю, ефективністю, 
конкурентоспроможністю та інноваційним по-
тенціалом банку існує сувора залежність, тому 
фінансові інновації відіграють важливе значення 
в їхньому забезпеченні. На жаль, практика фі-
нансових інновацій, які реалізовані державними 
банками, є незначною. Як показали дані звітів та 
інформація офіційних сайтів державних банків, 
вони намагаються представити повний спектр 
продуктів і послуг та сучасні технологічні рішен-
ня. Так, у групі продукти – структуровані про-
дукти, індивідуальні пенсійні рахунки, іпотечне 
кредитування; послуги – платіжні карти, мобіль-
ний та електронний банкінг, електронні гроші, 
банківські метали, торгівля цінними паперами 
в режимі он-лайн, казначейські зобов’язання, 
сертифікати тощо; процеси – кредитний скорінг, 
автоматизація внутрішньобанківських бізнес-
процесів і взаємовідносин із клієнтами. Для кор-
поративного бізнесу державні банки пропонують 
– механізм фінансування ФФБ (фонди фінансу-
вання будівництва), інтернет-еквайринг, торго-
вельне фінансування як комплекс різноманітних 
банківських інструментів (документарних екс-
портних/імпортних акредитивів, документар-
них інкасо, банківські гарантії, складні продукти 
фінансування експортних та імпортних контр-
актів), структуровані продукти з урахуванням 
галузевої сегментації клієнта, синдиковане кре-
дитування, факторинг, проектне фінансування 
(у т.ч. пов’язаного з реалізацією державних про-
грам), лізинг, цінні папери (організація випуску 
корпоративних облігацій, брокерські послуги, 
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операції з інвестиційними фондами, довірчі опе-
рації). 

Однак у цьому переліку не знаходимо таких, 
що відрізняють державні банки від комерційних. 
Фактично шлях розвитку державних банків – 
оборонна стратегія, орієнтована на те, щоб забез-
печити виживання на ринку. При подальшому 
її дотриманні інерційність великомасштабного 
функціонування вже не створюватиме для дер-
жавних банків значного економічного ефекту, а 
розрив між ними та комерційними банками буде 
зберігатись або навіть зростати. Тому, на нашу 
думку, необхідно зосередити увагу на змінах біз-
нес-моделей і корпоративного менеджменту дер-
жавних банків. Інноваційна бізнес-модель як уні-
кальна технологія ведення банківського бізнесу, 
яка не піддається копіюванню, повинна зберегти 
фінансову стійкість державних банків, але, в той 
же час, підкреслити їхню спеціалізацію та надати 
можливість максимально ефективно реалізувати 
основні функції – пільгове кредитування страте-
гічно важливих галузей економіки, а також мало-
го і середнього бізнесу, залучення зовнішніх кре-
дитних ресурсів для поліпшення ефективності 
економіки України, підтримка проектів держав-
ного значення, фінансова підтримка вітчизняно-
го виробника тощо. Інноваційна бізнес-модель 
дозволить сформувати нову логіку та архітектуру 
ведення бізнесу. Ґрунтуючись на ідентифікації та 
налаштовуючись на потреби клієнтів, вона ство-
рить для них нові цінності, а банку забезпечить 
прибуток і динамічний розвиток, підвищить 
конкурентоспроможність. Питання фінансового 
забезпечення НДДКР фінансових інновацій по-
винно полягати в площині державно-приватного 
партнерства.

Висновки. Фінансові інновації мають специ-
фічні якості та створюють мультиплікативний 
ефект для всієї економіки. Формування фінан-
сових інновацій у банківській системі України є 
складною, комплексною проблемою, що стосу-
ється та охоплює всіх її учасників і напрями бан-
ківської діяльності. 

Узагальнюючи розвиток банківського бізнесу 
з позиції фінансових інновацій, можна констату-
вати проходження етапу становлення, де спосте-
рігалось: різноманіття впровадження фінансових 
інновацій за формою продуктів і послуг, реактив-
них за ринковою силою та інкрементальних за 
масштабом новизни; фрагментарність інновацій-
ної діяльності; неузгодженість реалізації іннова-
ційних проектів і стратегії розвитку. На сьогод-
ні вже визначився новий етап, ознаками якого є 
перехід до впровадження фінансових інновацій 
у рамках інноваційної стратегії, здійснення інно-
ваційної діяльності на засадах системного підхо-
ду, прийняття банками інноваційних бізнес-мо-
делей розвитку. Але для вітчизняних банків, цей 
етап потребує зміни парадигми власної діяль-
ності. Для державних банків фінансові інновації 
повинні стати не тільки новим інструментарієм 
виконання функцій фінансового посередника, а 
новою технологією управління. Прийняття дер-
жавними банками інноваційних бізнес-моделей 
дасть змогу подолати негативний вплив їхніх ді-
ючих моделей функціонування на розвиток бан-
ківської системи. 

Державні банки мають відповідати вимогам 
часу для реалізації своїх головних функцій, забез-
печення фінансової стабільності та конкуренто-
спроможності банківської системи, що в умовах 
глобалізації неможливо без упровадження стра-
тегічних і радикальних фінансових інновацій.
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Summary. The article outlines the status of the 
national economy as an important factor influencing 
on the stability of the domestic banking system, the 
requirement to improve its financial performance, 
the achievement of which is impossible without 
reforming on the innovation basics. Defined the latest 
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practice of implementation of financial innovation 
Ukrainian state-owned banks under condition of 
globalization.
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In terms of dynamic processes of transformation 
of the national economy, there is an urgent need for 
a balanced and strategic vision of the complexity of 
the economic situation. In view of significant risks of 
prolonged political uncertainty, the current geopolit-
ical tensions, the lack of structural reforms and clear 
regulations, corruption, overcoming serious calls for 
the national economy and the banking system need 
to focus considerable effort, in consideration of the 
limited financial resources in all scenarios of inter-
national financial assistance will be tangible, because 
it is primarily aimed at meeting external obligations. 
All this requires fundamentally new approaches to 
economic transformation, the formation of a bal-
anced investment and innovation policies to mini-
mize the gap between the real and financial sectors 
of the economy, the interaction of business, govern-
ment and society, build a new model of relations 
“the centre-regions” for competence approach in the 
framework of the decentralization process, the rela-
tive balance of risks and profitability, traditions and 
financial innovation in the banking sector.

The purpose of this article is an analysis of the 
latest global trends in innovation activity of banks, 
the formulation of the principles of financial innova-
tion for the domestic banking sector, the character-
istic practice of financial innovation of state-owned 
banks.

Global trends in the banking business have a dy-
namic character changes. Innovation processes in 
the banking sector underwent a phase of formation 
and turned into a steady progress. In the focus of this 
progress are mobility, automated processing of large 

volumes of information, channels of distribution. 
Foreign banks are showing increasing investments 
in innovation, the adoption of innovative strategies 
with a clear definition next to the goal, objectives 
and processes of the system performance indicators. 
Nowadays drivers are countries that are developing 
and growing, including Asia, Africa, Russia, Turkey. 
For several years the international recognition re-
ceiving financial innovation banks of India, Korea, 
Turkey, Spain, Poland. The credibility of the state 
Ukrainian banks puts the necessary to find com-
promise between the implementation of the func-
tions conferred on them by the state, for a balanced 
policy risk management and innovation to further 
strengthen its competitive position in all segments 
of the banking market. The principles of creation 
of financial innovations by domestic banks include: 
client-orientation, implementation, efficiency, focus 
on knowledge, valuable, optimal balance of interests 
and risks, strategic priorities, strategic partnerships, 
social responsibility.

Among financial stability, efficiency, competi-
tiveness and innovation potential of the bank there 
is a strong dependence, so the financial innovations 
play an important role in their provision. Unfortu-
nately, the practice of financial innovations that are 
implemented in state-owned banks is insignificant. 
In fact, the path of development of state-owned 
banks - defensive-oriented strategy to ensure the sur-
vival on the market. In further compliance with the 
inertia of the functioning of large-scale won’t be for 
state banks a significant economic effect, and the gap 
between them and the commercial banks will main-
tain or even increase.
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The formation of financial innovation in the 
banking system of Ukraine is a complicated complex 
problem that applies to and covers all its members 
and areas of banking activity. Summarizing the de-
velopment of the banking business from the perspec-
tive of financial innovation, we can stay pass stage of 
formation, where observed: diversity introduction 
financial innovation in the form of products and ser-
vices, reactive of market power and incremental of 
scale of novelty; the fragmentary nature of the inno-
vation; the lack of coordination of implementation of 
innovative projects and development strategies. 

Nowadays new stage have been decieded already, 
the signs of which is the transition to the introduc-

tion of financial innovations in the framework of the 
innovation strategy, innovation on the basis of the 
system approach, banks adoption of innovative busi-
ness models development. But for domestic banks, 
this stage requires a paradigm shift in their own ac-
tivities. For state banks financial innovation must be-
come not only new tools of performing the functions 
of a financial intermediary, but a new technology  of 
management. The adoption of the state banks of in-
novative business models will allow to overcome the 
negative impact of their existing models of function-
ing on the development of the banking system.
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Анотація. У статті проаналізовано спектр 
методологічних інструментів, що використо-
вуються в процесі дослідження різних рівнів 
інституціональної архітектоніки соціально-
економічних систем. Визначено сутність 
інституціональної компліментарності 
та досліджено рівні інституціональної 
архітектоніки соціально-економічних систем.

Аннотация. В статье проанализированы 
спектр методологических инструментов, ис-
пользуемых в процессе исследования различных 
уровней институциональной архитектоники 
социально-экономических систем. Определена 
сущность институциональной комплементар-
ности и исследованы уровни институциональ-
ной архитектоники социально-экономических 
систем.

Ключові слова: інституціональна компліментарність, соціально-економічні системи, рівні інституціональної архітектоніки соціально-
економічних систем.

Ключевые слова: институциональная комплиментарность, социально-экономические системы, уровни институциональной архитектоники 
социально-экономических систем.

Постановка проблеми. Пробудження на по-
чатку нового тисячоліття інтересу до досліджен-
ня закономірностей взаємодії інституціональних 
елементів соціально-економічних систем (СЕС) 
пов’язане як з процесами трансформаційних пе-
ретворень на пострадянському просторі, так і з 
безперервною диференціацією і ускладненням 
глобальної економіки в цілому та окремих її скла-
дових, інтенсифікацією господарських зв’язків, 
зростанням конкуренції та прагненням запози-
чення найбільш успішних моделей господарю-
вання. Здійснення цього,забезпечення зростання 
ефективності економіки, можливе лише на осно-
ві розуміння закономірностей взаємодії елемен-
тів інституціональних систем, що зумовлюють 
їх устрій, специфіку, можливості запозичення. 
В середині 90-х рр. розгортаються дослідження 
інституціональної комплементарності (ІК) СЕС. 
У цьому напрямі паралельно працюють при-
бічники концепцій інституціональних матриць 
(С.  Кирдіна, О. Бесзонова), різноманітності ва-
ріантів капіталізму (П. Хол, Д. Соскіс), теорії ре-

гуляції (Р. Буайє). Свій підхід до розуміння суті, 
структури і механізму комплементарної взаємо-
дії інституціональних елементів СЕС запропону-
вав автор [1].

Мета роботи – проаналізувати спектр мето-
дологічних інструментів, що використовуються 
в процесі дослідження різних рівнів інституціо-
нальної архітектоніки СЕС.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Під інституціональною компле-
ментарністю пропонується розуміти таку 
структурно-функціональну взаємодію інституці-
ональних складових СЕС, за якої вони, залиша-
ючись відносно самостійними, виявляються вза-
ємозалежними і доповнюють одна іншу в процесі 
відтворення економічної системи як єдиного со-
ціального організму. Структурна комплементар-
ність відбиває взаємозв’язок інституціональних 
форм, ґрунтується на взаємодоповнюваності і 
подобі інститутів за соціальними орієнтаціями 
ціннісної системи та забезпечує стабільність, 
цілісність і якісну незмінність системи. Функці-
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ональна комплементарність характеризує про-
цесуальну цілісність системи в ході відтворення 
її існування, спирається на принципи цілісності, 
зв’язності й послідовності. 

Виділення структурної і функціональної скла-
дових ІК дозволяє поглибити аналіз специфіки 
взаємодії окремих рівнів інституціональної архі-
тектоніки СЕС (табл. 1).

Таблиця 1
Інституціональна архітектоніка СЕС

Рівень Елемент інституціональної архітектоніки

Нано Індивідуальні потреби, знання, уміння, навички; стилі мислення; цінності;  світогляд; інтереси; про-
тоінститути; організаційні рутини; колективні конвенції; інституціональні форми (закони, правила, 
звичаї, фірма, команда) і функції (цілі, завдання, ролі)

Мікро Інститути (формальні і неформальні норми соціальної взаємодії), інституціональні органи (комп-
лекси норм - управління, бух облік, постачання, збут ...), інституціональні форми координації та 
управління трансакційними витратами (община, домогосподарство, місцеві співтовариства, держа-
ва, ринок, мережеві структури, кооперація, міжфірмовий контракт, ієрархії)

Мезо Інституціональні блоки у рамках соціальних сфер (у економіці: виробничі відносин, корпоративне 
управління, фінансові системи, моделі виробництва, інноваційні системи, навчання і підготовка пер-
соналу, держава загального добробуту), соціальні системи виробництва, режими накопичення і спо-
соби розвитку, галузеві й регіональні інституціональні системи 

Макро Базові інститути (у економіці: приватна/суспільна власність, наймана/службова праця, обмін/реди-
стрибуція, приватні/державні гроші, координація/конкуренція, прибуток/пропорційність) соціаль-
них сфер (ідеологія, політика, право, економіка), соціально-економічні системи

Мега Соціально-економічні моделі (ринковий, соціал-демократичний, публічний, мезокорпоративний, 
постперехідний капіталізм), інтеграційні союзи (ЄС, СНД.), глобальне господарство 

У її основі – відмова від спрощеного уявлення 
про інститут як загальновизнану норму соціаль-
ної взаємодії (у тому числі і в економічній сфері). 
Він розглядається як невід’ємна частина склад-
ного комплексу формальних і неформальних, 
вербалізованих та таких, що існують у неявному 
виді інституціоналізованих утворень, що лише у 
своїй єдності забезпечують безперервне відтво-
рення суспільства як цілісної соціальної структу-
ри. Диференціація і структуризація компонентів 
інституціональної архітектоніки дозволяє погли-
бити розуміння специфіки окремих її компонен-
тів і відповідно особливості методологічної бази 
їх дослідження.

Інституціональне забезпечення економіч-
ної складової процесу суспільного відтворення 
виявляється важливою, але далеко не єдиною, 
частиною усього комплексу інституціональної 
архітектоніки СЕС. Відповідно дослідження за-
кономірностей взаємодії інститутів у рамках СЕС 
не може обмежуватися виключно економічними 
методами аналізу. Більше того, будучи включени-
ми в ширший спектр соціальних відносин і під-
порядкованими завданням більш високого рівня, 
економічні відносини можуть адекватно сприй-

матися лише як частина соціальних відносин в 
цілому. Спроби їх ігнорування неминуче ведуть 
до кризи як економічної теорії, так і побудованих 
на подібних асоціальних принципах моделей еко-
номічного устрою суспільства.

Філософсько-онтологічне обґрунтування сві-
тогляду як відправної точки цілепокладання, ви-
значення напрямів й інструментарію людської 
діяльності є базисом не лише формування інсти-
туціональної складової СЕС в цілому, але й бу-
денної поведінки окремої людини в конкретній 
ситуації. Людина в процесі ухвалення рішень по-
стійно порівнює, приміряє свої моральні норми 
до навколишньої дійсності. Теорія систем, синер-
гетика дають відповідь на питання про організа-
ційні форми, структуру і механізми взаємодії у 
рамках складних соціальних структур.

Нанорівень інституціональної архітектоніки 
СЕС формують елементи, які, не будучи інсти-
тутами, зумовлюють прийняття або відторгнен-
ня останніх, особливості їх організації і взаємо-
дії, виступають їх компонентами. Необхідність 
урахування специфіки впливу індивідуальних 
знань, умінь, навичок, стилів мислення на фор-
мування цінностей та інститутів виводить нас 
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на гносеологічний рівень дослідження. Фізіоло-
гія мислення дозволяє дати відповідь на питан-
ня про витоки пріоритету абстрактно-логічного, 
вербального, аналітичного, дискретного або про-
сторово-образного, невербального, синтетично-
го, симультанного сприйняття світу. Соціальна 
психологія розкриває зв’язок стилів мислення з 
пріоритетними для конкретних суспільств соці-
альними орієнтаціями. У свою чергу економіч-
на антропологія, економічна психологія, теорія 
модернізації дають пояснення процесу їх зміни 
в ході становлення ринкової економіки, дослі-
джують механізми зародження протоінститутів і 
організаційних рутин. Аксіологія, культурологія, 
кросскультурні дослідження розкривають вплив 
цінностей на організацію господарської діяль-
ності, дозволяють пов’язати специфіку інститу-
ціональних систем з характером цінностей, що 
домінують в конкретних культурах. Теорія ігор, 
експериментальна, поведінкова економіка, що 
отримали активний розвиток на початку ново-
го тисячоліття, дозволяють пов’язати потреби й 
інтереси окремих економічних суб’єктів з про-
цесом формування та трансформації інституціо-
нальних систем.

Увага до механізмів соціальної взаємодії в 
процесі господарювання, за визначенням власти-
ва інституціоналізму, зумовлює залучення мето-
дів, вживаних в соціології, економічній соціоло-
гії. На мікрорівні дослідження особливий інтерес 
представляє інструментарій мікросоціологічного 
аналізу, що дозволяє здолати обмеженість мікро-
економічних методів дослідження відповідної 
групи суб’єктів господарювання.

На мезо- і мегарівнях дослідження інститу-
ціональної архітектоніки особливе значення на-
буває врахування досягнень географічної науки, 
просторової економіки, що дозволяють виявити 
вплив природно-ресурсного потенціалу на істо-
ричний процес формування інститутів. Дослі-
дження базових інститутів (ідеологічних, право-
вих, політичних) соціально-економічних систем 
і соціально-економічних моделей, інтеграційних 
союзів, світового господарства в цілому припус-
кає використання історико-генетичних методів, 

методів, вживаних в політології, юридичних нау-
ках, науках, пов’язаних з дослідженням процесів, 
що відбуваються на рівні міжнародної взаємодії.

Цілком закономірне питання про засади, які 
дозволяють говорити про збереження власне 
економічного змісту дослідження інституціо-
нальної комплементарності СЕС у випадках за-
лучення на різних її рівнях такого широкого 
переліку методологічних підходів, які істотно 
відрізняються від вживаних в економічній на-
уці. У центрі уваги дослідників інституціональ-
ної комплементарності СЕС залишається об’єкт 
дослідження – інституціональна архітектоніка 
СЕС як інституціональна надбудова, інструмент 
забезпечення процесу суспільного відтворення. 
Предмет дослідження – механізм впливу вза-
ємодоповнюваності інституціоналізованих від-
носин між суб’єктами економічної діяльності 
на характер і ефективність процесу суспільного 
відтворення на різних рівнях інституціональної 
ієрархії. Залучення методів дослідження суміж-
них наук обумовлене неможливістю у рамках ін-
струментарію мейнстриму економічної торії по-
яснення, забезпечення дієвих інституціональних 
змін, прогнозування процесів і наслідків інститу-
ціональних трансформації, як спонтанних, так і 
здійснюваних свідомо, на основі науково обґрун-
тованих програм.

Висновки. Розширення методологічного 
арсеналу економічних досліджень за рахунок 
залучення інструментарію суміжних наук - 
об’єктивно обумовлений процес. Він є результа-
том поглиблення розподілу праці і пов’язаною з 
цим безперервною диференціацією і ускладнен-
ням структури суспільного відтворення і відпо-
відно фундаментальних теоретичних, техноло-
гічних і організаційних знань про інструменти 
і механізми його здійснення. Зворотною сто-
роною цього процесу є необхідність посилення 
взаємозв’язку і інтеграції між компонентами 
структури, що розвивається, знання. Віддзерка-
ленням чого і являється активізація використан-
ня методологічного апарату суміжних наук Вона 
сприяє підвищенню якості наукових досліджень 
в економічній сфері.
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and investigated the level institutional architectonics 
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At the beginning of the new millennium, the 
growing interest to the study of interaction patterns 
of institutional elements of social-economic system 
(SES) is associated with transformational changes 
at post-soviet area as well as the continuous differ-
entiation and increasing complexity of the global 
economy as a whole and its separate components, 
the intensification of economic relations, increasing 
competitiveness and the desire to borrow the most 
successful models of management.

The goal of the paper is to analyze the range of 
methodological tools used in the study of the differ-
ent levels of institutional architectonics of SES.

Institutional complementarity is considered to 
be such structural and functional interaction of SES 
institutional components with which they, being 
relatively independent, are found to be interrelated 
and complement each other in the reproduction of 
the economic system as a single social organism. 
Structural complementarity reflects the interrelation 
of institutional forms and is based on complemen-
tarity and similarity of institutes according to social 
orientations of value system and provides stability, 
integrity and qualitative immutability of the system. 
Functional complementarity characterizes the pro-
cess integrity of the system in the reproduction of its 
existence and is based on the principles of integrity, 
coherence and consistency.

Distinguishing structural and functional compo-
nents of IC helps to deepen the analysis of specific 

interaction of separate levels of SES institutional ar-
chitectonics at nano-, micro-, meso-, macro- and 
mega-levels.

Nano-level of SES institutional architectonics is 
formed by the elements, which, not being institutes, 
stipulate the acceptance or rejection of the latter, their 
specific organization and interaction, being their 
components. The necessity of considering the specif-
ic influence of individual knowledge, skills, thinking 
styles on the formation of values and institutes leads 
us to the gnosiological level of study. At the micro-
level of study, the tools of micro-sociological analysis 
are of particular interest; they help to overcome the 
limitations of micro-economic methods of studying 
the corresponding group of business entities.

At the meso- and mega-levels of studying institu-
tional architectonics, the consideration of geographic 
science achievements is of particular importance; it 
helps to find the influence of natural resource poten-
tial on the historical process of institute formation.

Expanding the methodological arsenal of eco-
nomic research by attracting instruments of the relat-
ed sciences is objectively stipulated process. It is a re-
sult of deepening labour distribution and the related 
continuous differentiation and the complexity of so-
cial reproduction structure and, accordingly, funda-
mental theoretical, technological and organizational 
knowledge about the instruments and mechanisms 
of its implementation. The downside of the process 
is the necessity to strengthen the relationship and in-
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tegration between the components of the developing 
structure and the knowledge. The reflection of it is 
the activation of using methodological apparatus of 

the related sciences. It promotes the increase of re-
search quality in the economic sphere.
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Анотація. В статті розглянута методологія 
оцінки ефективності інвестиційного проекту, 
застосовувана в Білорусі та відповідно до роз-
роблених вимог UNIDO, запропоновані основні 
напрямки по синхронізації методики оцінки 
з урахуванням особливостей національної 
економіки. 

Аннотация. В статье рассмотрена методо-
логия оценки эффективности инвестиционно-
го проекта, применяемая в Беларуси и в соот-
ветствии с разработанными требованиями 
UNIDO, предложены основные направления по 
синхронизации методики оценки с учетом осо-
бенностей национальной экономики. 
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Одним из основополагающих факторов 
успешного развития предприятия в современ-
ных условиях экономического развития явля-
ется способность его специалистов создавать и 
поддерживать индивидуальные конкурентные 
преимущества перед другими участниками рын-
ка. Важной составляющей устойчивого финан-
сового и производственного положения пред-
приятия, осуществляющего свою деятельность в 
конкурентном окружении, становится инвести-
ционная деятельность. Экономический рост и 
инвестиционная активность являются взаимоо-
бусловленными процессами, поэтому предприя-
тию крайне важно уделять постоянное внимание 
вопросам управления инвестициями. В Беларуси 
данному вопросу уделяется особое внимание как 
со стороны руководства страны, так и менед-
жмента организации.

Кроме этого, в Программе социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на 
2011-2015 гг. в разделе «Инвестиционная деятель-
ность» отмечена важность вложения денежных 
средств в развитие экономики страны. Немалую 
роль отводят привлечению денежных средств в 
виде прямых иностранных инвестиций. В част-
ности, в 2015 году в соответствии с данной Про-
граммой прогнозируется рост удельного веса 
инвестиций в основной капитал до 37,5 % от 
ВВП и удельного веса иностранных источников 
в инвестициях в основной капитал – не менее 
21 % [1]. В то же время положение вещей по со-
стоянию на начало 2014 года оставляет желать 
лучшего (рис. 1). Так, удельный вес иностранных 
инвестиций в общей сумме инвестиций в основ-
ной капитал увеличился на 1,1 п. п. [2] и составил 
3,2 %. Фактическое значение за 2013 год в 6,5 раз 
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меньше планового значения 2015  года, что сви-
детельствует о недостаточности привлечения де-
нежных средств в основной капитал в виде ино-
странных инвестиций.

Факторов, которые привели к данной ситуа-
ции, много. Однако мы хотели бы остановиться 
на практике оценки эффективности инвестици-
онных проектов, принятых как на международ-
ном уровне, так и в других странах. К сожалению, 
принятая в Беларуси методика оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов не совпада-
ет с международной, что и приводит, во-первых, 
к тому, что иностранный инвестор сталкивается 

с проблемой составления бизнес-плана инвести-
ционного проекта в соответствии с требования-
ми белорусского законодательства, во-вторых, с 
некоторыми отличиями в применяемых показа-
телях оценки эффективности и их интерпрета-
ции. Учитывая также тот факт, что основными 
инвесторами в Беларуси является Российская 
Федерация, однако даже с данной страной не 
синхронизирована методология оценки эффек-
тивности проектов и принятия инвестиционных 
решений. Это и обусловило актуальность вы-
бранной темы.

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал за 2010-2013 гг, %

Теоретико-методологическим аспектам мето-
дики оценки эффективности инвестиционных 
проектов, а также их практического примене-
ния посвящены труды как зарубежных, так и от-
ечественных ученых: Дж. Вильямса, В. Беренса, 
П.  М. Хавранека, В. В. Коссова, В. Н. Лившица, 
А. Г. Шахназарова, П. Л. Виленского, В. В. Шир-
шовой, Д. Г. Королева, Д. Г. Матвеева, Д. Рябых, 
В.  Устиновича, А. А. Бевзелюка, Е. А. Какаевой, 
И. В. Кольцовой, Е. А. Соколовской. Однако не-
обходимость синхронизации международной и 

национальной оценкой эффективности проек-
тов не рассмотрена ни одним белорусским ав-
тором. Белорусские ученые акцентировали свое 
внимание на расчете того или иного показателя, а 
также о включении определенных показателей в 
денежный поток инвестиционного проекта.

Применительно к вопросу регламентации 
процесса оценки эффективности за рубежом сле-
дует заметить, что в международной практике не 
существует жестких правил выполнения оценки 
эффективности инвестиций. Большинство мето-
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дик финансово-экономического обоснования и 
оценки эффективности инвестиционных проек-
тов, принятых в экономически развитых странах, 
мало отличаются друг от друга. Все они предпо-
лагают похожие формы представления входной/
выходной информации, используют унифици-
рованную систему показателей и методов их 
расчётов, ориентированы на современные ком-
пьютерные технологии. Признанный приоритет 
имеют методические рекомендации, методы и 
инструментальные средства финансово-эконо-
мического анализа инвестиционных проектов, 
разработанные в международных организациях 
(UNIDO, Всемирный банк, Европейский банк ре-
конструкции и развития и др.).

Одной из авторитетных международных 
организаций, которая занимается проектным 
анализом, является Организация Объединен-
ных Наций по промышленному развитию – 
UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organization). «Руководство по оценке эффек-
тивности инвестиций» (далее – Руководство) 
впервые было опубликовано ЮНИДО в 1956 
году. Цель его состояла в том, чтобы дать раз-
вивающимся странам инструмент для повыше-
ния качества инвестиционных предложений и 
способствовать стандартизации промышлен-
ных технико-экономических исследований, ко-
торые часто оказывались не только неполными, 
но и плохо подготовленными. С тех пор усилия 
ЮНИДО, направленные на достижение указан-
ных целей, находили положительный отклик во 
многих странах, как развивающихся, так и раз-
витых. Данное Руководство стало по сути между-
народным стандартом по оценке эффективности 
инвестиций во многих странах. Предложенный 
ЮНИДО подход к подготовке технико-экономи-
ческих обоснований был принят государствен-
ными министерствами, банками, организациями 
по содействию инвестициям, университетами 
и другими высшими учебными заведениями, а 
также консультационными фирмами и инвесто-
рами.

Методика UNIDO является общепризнанной, 
но не единственной. Программа Европейского 
союза TACIS, Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) предъявляют свои требова-
ния к структуре и содержанию инвестиционных 
предложений, которые облегают в форму бизнес-
плана. При разработке технико-экономического 
обоснования, предназначенного для рассмотре-
ния конкретным инвестором, необходимо ори-
ентироваться на его требования. Вместе с тем, 

Руководство UNIDO остается наиболее полным 
и основательным трудов по инвестиционному 
проектированию.

Методика оценки эффективности инвестици-
онного проекта прописана в Правилах по разра-
ботке бизнес-планов инвестиционных проектов, 
утвержденных постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 
№ 158 (далее – Правила). В Правилах оценке эф-
фективности инвестиционного проекта посвя-
щена глава 12 «Требования к содержанию раз-
дела бизнес-плана «Показатели эффективности 
проекта». На основании рассчитанных данных 
предприятием делается вывод о целесообразно-
сти вложения денежных средств в тот или иной 
проект.

Проведем сравнительный анализ выделяемых 
видов эффективности инвестиционных проек-
тов, рассматриваемых различными методиче-
скими рекомендациями, а также используемые в 
процессе оценки инвестиционных проектов по-
казатели эффективности.

В соответствии с Правилами система рассчи-
тываемых показателей может быть классифици-
рована следующим образом:

1) Показатели эффективности проекта (к ним 
можно отнести чистый дисконтированный до-
ход, простой срок окупаемости, динамический 
срок окупаемости, динамический срок окупае-
мости государственной поддержки, валютная 
окупаемость проекта, внутренняя норма доход-
ности, индекс рентабельности, добавленная сто-
имость по проекту и добавленная стоимость на 
одного работающего по проекту);

2) Финансово-экономические показатели по 
организации при реализации проекта (в данную 
группу можно включить рентабельность акти-
вов, рентабельность продукции, рентабельность 
продаж, добавленная стоимость, добавленная 
стоимость на одного работающего, соотноше-
ние расходов на оплату труда и добавленную 
стоимость, соотношение чистой прибыли и до-
бавленной стоимости, уровень безубыточности, 
коэффициент покрытия задолженности);

3) Показатели платежеспособности (к данным 
показателям можно отнести коэффициент теку-
щей ликвидности, коэффициент обеспеченности 
собственных оборотных средств, коэффициент 
финансовых обязательств активами, коэффици-
ент капитализации и коэффициент финансовой 
независимости) [3].

Следует отметить, что такие показатели, как 
сроки оборачиваемости, удельный вес финансо-
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вых обязательств в выручке от реализации про-
дукции и выручка от реализации продукции на 
одного работающего не относятся ни к одной из 
вышеприведенных групп и не включены в табли-
цы для анализа эффективности инвестицион-
ного проекта, однако необходимость их расчета 
отмечена в главе «Показатели эффективности 
проекта». К тому же ко многим показателям не 
представлено их экономическое значение, что 
может отрицательно сказаться на анализе инве-
стиционного проекта для разработчиков, кото-
рые занимаются инвестиционным проектирова-
нием впервые.

В данной главе Правил также прописана не-
обходимость анализа основных видов рисков, 
которые могут возникнуть в ходе реализации ин-
вестиционного проекта: организационные, про-
изводственные, технологические, финансовые, 
экономические, экологические и иные риски. С 
целью выявления и снижения риска проводится 
анализ устойчивости (чувствительности) проек-
та в отношении его параметров и внешних фак-
торов. При этом проводится многофакторный 
анализ чувствительности проекта к изменениям 

входных показателей (цены, объема производ-
ства, элементов затрат, капитальных вложений, 
условий финансирования и иных факторов) [3].

В Руководстве, разработанном под эгидой 
UNIDO, рассматриваются два вида эффективно-
сти инвестиционного проекта: коммерческая и 
общественная. На рисунке 2 представлена струк-
тура анализа коммерческой эффективности в со-
ответствии требованиями Руководства.

В соответствии с Руководством «анализ ком-
мерческой эффективности – это первый шаг 
в экономической оценке проекта. Он связан с 
оценкой возможности реализации нового про-
екта с точки зрения его финансовых результатов. 
Прямые доходы и затраты проекта, таким обра-
зом, рассчитываются в денежном (стоимостном) 
выражении по преобладающим (ожидаемым) 
рыночным ценам» [4, c. 37]. Данный вид анализа 
используется для оценки надежности и приемле-
мости как одного проекта, так и ряда проектов 
с целью их ранжирования исходя из доходности. 
Анализ коммерческой эффективности состоит 
из анализа рентабельности инвестиций и финан-
сового анализа.

Рис. 2. Структура анализа коммерческой эффективности в соответствии с Руководством UNIDO

Расчет показателей финансового анализа про-
водится на каждый год. Он включает в себя ана-
лиз ликвидности и структуры капитала. Первый 
направлен на обеспечение потока наличных де-
нежных средств на протяжении всего периода 
реализации проекта. Анализ структуры капита-
ла проводится с целью того, чтобы убедиться, что 
каждый тип инвестиций (основного и оборотно-
го капитала) покрывается подходящим типом 
инвестирования.

Как отмечается в Руководстве, коммерческая 

эффективность не дает никакой информации о 
вкладе проекта в экономику страны. Основной 
акцент делается только на то, приносит ли про-
ект прибыль предприятию, а не на его реальном 
вкладе в благосостояние общества. Для оцен-
ки вклада проекта в национальную экономику 
Руководство предлагает анализ общественной 
эффективности проекта, отмечая, что коммер-
ческая эффективность принимает во внимание 
только прямые монетарные эффекты, в то вре-
мя как общественная эффективность вприда-
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чу к этому принимает во внимание косвенные 
эффекты как измеримые, так и неизмеримые 
количественно. Анализ коммерческой эффек-
тивности базируется на рыночных ценах, а об-
щественной – на скорректированных, которые 
считаются приближенными социальными цена-
ми. В Руководстве указывается на то, что только 
коммерческой эффективности не достаточно для 
принятия инвестиционных решений, поскольку 
инвестиционные решения, принятые со стороны 
общества должны быть подтверждены анализом 
общественной эффективности проекта [4, с. 52].

В соответствии с Руководством анализ наци-
ональной эффективности инвестиционного про-
екта можно подразделить на несколько этапов:

1) Корректировка цен из рыночных в скоррек-
тированные.

2) Расчет добавленной стоимости. Данный по-
казатель представляет собой в самом общем виде 
разность стоимости выпущенной продукции и 
стоимости затрат, приобретенных у других эко-
номических единиц. В Руководстве отмечается, 
что инвестиционные проекты оцениваются с 
точки зрения чистой национальной добавленной 
стоимости, так как она является наиболее важ-
ным для анализа вклада проекта в национальную 
экономику [4, с. 60].

3) Анализ абсолютной и относительной эф-
фективности проектов. В Руководстве предла-
гаются для применения критерия чистой добав-
ленной стоимости два этапа: анализ абсолютной 
эффективности для целей отбора проектов и 
анализ относительной эффективности для целей 
ранжирования проектов. Если в результате до-
бавленная стоимость является положительной, 
то это является хорошим знаком для дальней-
шего продвижения проекта. С другой стороны, 
если добавленная стоимость отрицательна, то 
это предупреждение о том, что необходимо все 
тщательно продумать, прежде чем продолжать 
разработку проекта, а также особое внимание 
должно быть уделено тем аспектам экономики, 
в рамках которых проект реализовывается. Ана-
лиз относительной эффективности проекта при-
меняется, если несколько конкурирующих про-
ектов при анализе абсолютной эффективности 
показали положительный результат. В Руковод-
стве предлагается несколько видов ранжирова-
ния инвестиционных проектов в зависимости от 
различных аспектов, влияющих на инвестицион-
ные проекты: ранжирование проектов при недо-
статке капитала, иностранной валюты, в услови-
ях нехватки квалифицированной рабочей силы.

4) Национальные параметры, такие как соци-
альная ставка дисконтирования (SDR) и скоррек-
тированный курс иностранной валюты, которые 
должны быть рассчитаны компетентным наци-
ональным агентством, таким как национальное 
плановое агентство, министерство экономики, 
центральный банк или национальный статисти-
ческий комитет [4, с. 111].

5) Дополнительные показатели оценки про-
ектов отражают выполнение целей развития. Как 
отмечается в Руководстве, такое разделение на 
основные и дополнительные показатели не яв-
ляется обязательным. При определенных усло-
виях в соответствии с национальными целями, 
некоторые из так называемых дополнительных 
показателей могут стать настолько же важными, 
насколько и основные. Таким образом, четыре 
дополнительных показателя предлагается вклю-
чить в анализ в зависимости от важности и при-
менения каждого отдельного случая реализации 
проекта. Их относительная важность может ва-
рьироваться в зависимости от страны и времени. 
К ним относят:

1) Влияние на занятость населения;
2) Эффект распределения;
3) Чистый валютный эффект;
4) Международная конкурентоспособность.
Все четыре показателя не обязательно долж-

ны быть рассчитаны при оценке каждого про-
екта. Эксперт по своему усмотрению отбирает 
дополнительные показатели с учетом социально-
экономических условий, в которых оценивается 
инвестиционный проект [4, с. 85-86].

Нами был оценена эффективность инвести-
ционного проекта предприятия в соответствии 
с Правилами и Руководством UNIDO. Сравнив 
сопоставимые данные по инвестиционному про-
екту, но рассчитанные в соответствии с разными 
методическими рекомендациями, можно заме-
тить, что большинство показателей зачастую не 
совпадают ни в абсолютном, ни относительном 
значении даже при применении к дисконтируе-
мым показателям одинаковой ставки дисконти-
рования. Это, прежде всего, можно объяснить 
тем, что при расчете денежных потоков по ин-
вестиционному проекту в соответствии с раз-
личными рекомендациями формируются раз-
личные денежные притоки и оттоки. Так, при 
расчете чистого дисконтированного дохода в 
соответствии с Правилами по разработке биз-
нес-планов инвестиционных проектов, в отток 
наличности включаются плата за кредиты (за-
ймы), связанная с осуществлением капитальных 
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затрат, в то время как в Руководстве, предложен-
ном UNIDO, данный отток денежных средств не 
включен в расчет данного показателя эффектив-
ности. В то же время в приток наличности в со-
ответствии с методическими рекомендациями 
UNIDO включается остаточная стоимость обо-
рудования, приобретенного в ходе реализации 
инвестиционного проекта, что также оказывает 
значительное влияние на изменение чистого по-
тока денежных средств. Также в Руководстве по 
оценке эффективности инвестиций капитальные 
затраты учитываются с налогом на добавленную 
стоимость, что оказывает влияние на отток де-
нежных средств равнозначно учету платы за кре-
диты и займы.

При расчете добавленной стоимости, созда-
ваемой при реализации инвестиционного про-
екта, в белорусских Правилах цены не корректи-
руются, а внешние эффекты, возникающие при 
реализации инвестиционного проекта, не учи-
тываются. Таким образом, в соответствии с Пра-
вилами по оценке эффективности инвестицион-
ного проекта инвестиционный проект является 
эффективным, в то время как в соответствии с 
расчетами, сделанными в соответствии с Руко-
водством UNIDO, проект не является финансово 
устойчивым, что говорит, что привлеченных де-
нежных средств будет недостаточно.

Таблица 1
Сравнительная таблица показателей эффективности инвестиционного проекта, 

рассчитанных в соответствии с различными методическими рекомендациями 
по оценке эффективности инвестиционных проектов

Показатели Значение показателей, рассчитанных в соответствии с
Правилами (РБ) Руководством UNIDO

Чистый доход по проекту, млн рублей 226 905,0 201 846,0
Чистый дисконтированный доход, млн рублей 20 011,0 11 406,6
Простой срок окупаемости, лет 6,5 6
Внутренняя норма доходности, % 29,4 24,97

Финансовая устойчивость проекта - не является финансово 
устойчивым

Добавленная стоимость, млн рублей 430 210,0 284 381,0
Дисконтированная добавленная стоимость, млн 
рублей - 25 035,9

Коэффициент капитализации 1,17* 2,57
Уровень безубыточности, % 53,76* -

Примечания
1 * – данный показатель рассчитан как среднеарифметическая от годовых показателей.

Таким образом, можно заметить, что основ-
ное расхождение состоит в том, что расчет де-
нежных потоков значительно различается в ре-
комендациях UNIDO от белорусских Правил, 
а также расчет и показатели эффективности, в 
особенности, общественной эффективности ин-
вестиционных проектов, приводят к полному не-
совпадению применяемых показателей.

Следовательно, нами предлагается ввести сле-
дующие корректировки в Правила по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов. 

Разработка и создание отдельного норма-
тивного акта, – Методические рекомендации по 
оценке и анализу эффективности инвестицион-
ных проектов – утвержденного на уровне Мини-

стерства экономики и Министерства финансов, 
регламентирующего процесс оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов в Республике 
Беларусь. Данный нормативный акт будет вклю-
чать в себя всю методику проведения данного 
процесса: как определение основных терминов 
и понятий, касающихся данного вопроса, прин-
ципы эффективности инвестиционного проек-
та, основные положения по включению тех либо 
иных денежных потоков при расчете различных 
показателей эффективности, так и необходимые 
показатели эффективности, анализируемые чи-
стые денежные потоки и риски, с которыми мо-
жет столкнуться предприятие при реализации 
инвестиционного проекта.
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Также необходимо определение денежных по-
токов инвестиционного проекта осуществлять в 
соответствии с международными документами. 
В частности, при определении коммерческой эф-
фективности инвестиционного проекта исклю-
чить потоки денежных средств по предоставляе-
мым предприятию кредитам. Нами предлагается 
проводить анализ финансовой реализуемости 
инвестиционного проекта, на основании которо-
го можно сделать вывод о достаточности денеж-
ных средств на каждый год реализации проекта. 
Оценка жизнеспособности проекта будет произ-
водиться на основании разности денежного при-
тока и оттока, результатом чего является чистый 
денежный поток. Так, в приток денежных средств 
нами были включены доходы от продажи про-
дукции, создаваемой в процессе реализации ин-
вестиционного проекта, а также финансирование 
инвестиционных затрат как за счет собственного 
капитала, так и за счет заемного. В отток денеж-
ных средств входят такие денежные потоки, как 
вложения в инвестиции, текущие затраты на 
производство инвестиционной продукции, на-
логи, уплачиваемые из прибыли, а также плате-
жи по финансовым обязательствам предприятия 
(погашение кредитов и процентов по ним). Необ-
ходимо также отметить, что при оценке финан-
совой реализуемости инвестиционного проекта 
нами уже включена плата за кредиты, что мы ис-
ключим при оценке чистого дисконтированного 
дохода. Отрицательный чистый денежный поток 
будет свидетельствовать о том, что полученных 
средств будет недостаточно для финансирования 
инвестиционного проекта, и предприятию необ-
ходимо будет прибегать к дополнительным ис-
точникам, таким, как краткосрочные кредиты и 
займы и т. п. Положительный чистый денежный 
поток будет указывать на то, что в ходе реализа-
ции проекта денежные притоки смогут покрыть 
оттоки денежных средств.

Во многих зарубежных методических реко-
мендациях оценивается такой вид эффективно-
сти инвестиционных проектов, как обществен-
ная эффективность. Некоторыми белорусскими 
экономистами также обосновывается необходи-
мость ее введения в общую методологию анализа 
проектов [5, с. 50-51]. Данный подход понятен, 
поскольку если коммерческая оценка эффектив-
ности направлена на то, чтобы выявить, будет ли 
реализация проекта целесообразной, принесет 
ли она дополнительную прибыль, то обществен-
ная оценка эффективности состоит в выявлении 
степени влияния инвестиционного проекта на 

национальную экономику страны и на общество 
в целом.

Однако необходимо отметить тот факт, что 
оценка общественной эффективности инвести-
ционных проектов является достаточно сложным 
и трудоемким процессом, требующим значитель-
ных усилий как со стороны государственных ор-
ганов, так и со стороны разработчиков проекта. 
В частности, анализ общественной эффективно-
сти инвестиционных проектов включает в себя 
этап конверсии цен из рыночных в так называ-
емые «общественные», или учетные. Для полу-
чения достоверных данных необходимо измене-
ние методологии построения расчетных таблиц 
(поскольку в зависимости от того, к какой группе 
товаров относится как производимая продукция, 
так и оборудование, сырье, материалы и т.д., при-
меняется различный коэффициент конверсии), 
расчет специализированным государственным 
органом применяемых коэффициентов коррек-
тировки, социальной ставки дисконтирования, 
необходимой для расчета чистой дисконтиро-
ванной внутренней (или национальной) до-
бавленной стоимости, а также регламентация 
процесса корректировки цен. В иностранных 
методических рекомендациях либо обосновыва-
ется расчет и применение стандартных и специа-
лизированных коэффициентов корректировки и 
социальной ставки дисконтирования, либо зна-
чения данных показателей задаются извне в виде 
фиксированных значений специализированным 
органами в зависимости от отрасли, в которой 
работает то либо иное предприятие. Кроме этого 
необходима разработка показателей эффектив-
ности и критерии, по которым проект необходи-
мо принять к реализации и он будет приносить 
общественную выгоду всему населению.

Поэтому введение в методологию оценки эф-
фективности инвестиционных проектов оценки 
общественной эффективности кажется нам целе-
сообразным, однако по ряду причин является не-
своевременным, поскольку в Беларуси не суще-
ствует специализированный орган, который мог 
бы заниматься исследованием и регламентацией 
макроэкономических показателей, с помощью 
которых возможна оценка проекта с данной по-
зиции, а бездумное копирование зарубежных ме-
тодических рекомендаций по данному вопросу 
не приведет к высокому качеству оценки проекта 
со стороны как разработчиков, так и государ-
ства. Поэтому признавая важность включения в 
оценку инвестиционных проектов показателей 
национальной (общественной) эффективности, 
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нами данный вид не будет рассмотрен. В качестве 
альтернативного варианта нами будет использо-
ван скорректированный показатель добавленной 
стоимости.

Таким образом, нами было выявлено, что в 
Беларуси для оценки эффективности инвести-
ционных проектов используются показатели 
коммерческой эффективности, в то время как 
общественная эффективность, рассчитываемая 
в соответствии с требованиями многих между-

народных методик, не определяется. С целью 
совпадения рассчитываемых показателей эф-
фективности нами предлагается корректировка 
денежных потоков, используемых для расчета 
основных показателей эффективности, а также 
анализ финансовой реализуемости проекта, ис-
ходя из которого можно будет сделать выводы 
о достаточности денежных средств для реализа-
ции проекта.
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Summary. This article describes the methodology 
of the profitability of investment projects which is 
used in Belarus and designed in accordance with the 

requirements of UNIDO, and the basic directions of 
synchronization taking into account the peculiarities 
of the national economy.
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The Government of Belarus aims that by 2015 the 
percentage of direct foreign investment have reached 
21 per cent of all sum of investment in fixed capital. 
Nevertheless, the situation is still deplorable. One of 
the factors which stop the foreign investment flows 
in Belarus is the technique used in the country to 
estimate the efficiency of investment projects and its 
difference from the internationally used technique. 
In the Rules of development business plans of 
investment projects the system of calculated rates 
may be classified in the following way:

1) Profitability rates (NPV, simple and discounted 
payback period, discount payback period of 
government support, IRR, additional value);

2) Financial rates (ROA, profit margin, break-
even point)

3) Solvency rates (liquidity rates).
There are two types of investment profitability 

in accordance with the Manual for evaluation of 
industrial projects: commercial profitability and 
national profitability. Commercial profitability 
analysis is the first step in the economic appraisal 
of a project. It is concerned with assessing the 

feasibility of a new project from the point of view 
of its financial results. The commercial profitability 
analysis comprises investment profitability analysis 
and financial analysis. There are the next steps in 
national profitability analysis:

1. Price adjustment;
2. Net national value added criterion:
a) absolute efficiency test;
b) relative efficiency test;
3. Additional indices:
a) employment effect;
b) distribution effect;
c) foreign-exchange effect;
4. National parameters
a) social rate of discount;
b) adjusted rate of foreign exchange.
To change the situation we decided to do the next. 

First of all, it should be developed special Guide for 
evaluation of investment projects. Secondly, cash flow 
should be corrected in accordance with international 
technique. Thirdly, although national profitability is 
very important in investment analysis, there is no 
special institution which will guide the investors.
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Анотація. У статті обґрунтовано підходи 
до аналітичної оцінки результатів фінансового 
контролю. Автором запропоновано підходи до 
оцінки результативності та ефективності 
контрольних заходів органів державного 
фінансового контролю. Крім цього автор 
вважає, що запровадження запропонованої си-
стеми оцінювання результатів контролю до-
зволить встановлювати причини порушень 
бюджетного законодавства, оцінювати якість 
контролю та в цілому сприятиме підвищенню 
ефективності державного фінансового контро-
лю за витрачанням бюджетних ресурсів.

Аннотация. В статье обоснованы подходы к 
аналитической оценке результатов финансо-
вого контроля. Автором предложены подходы 
к оценке результативности и эффективности 
контрольных мероприятий органов государ-
ственного финансового контроля. Кроме того, 
автор считает, что внедрение предложенной 
системы оценивания результатов контроля 
позволит устанавливать причины нарушений 
бюджетного законодательства, оценивать 
качество контроля и в целом будет способ-
ствовать повышению эффективности госу-
дарственного финансового контроля за расхо-
дованием бюджетных средств.

Ключові слова: стандарти контролю, державний фінансовий контроль, оцінка результативності та ефективності контрольних заходів.
Ключевые слова: стандарты контроля, государственный финансовый контроль, оценка результативности и эффективности контрольных 

мероприятий.

Постановка проблеми. Мета контролю, яка 
чітко визначена в Лімській декларації керівних 
принципів контролю, полягає у досягненні п’яти 
цілей:

- своєчасне виявлення відхилень, порушень;
- внесення відповідних коректив за кожним 

виявленим випадком порушень;
- посилення відповідальності уповноважених 

осіб;
- забезпечення відшкодування збитків;
- недопущення повторення виявлених пору-

шень у майбутньому [1].
Ця мета відповідає сучасним вимогам грома-

дянського суспільства, визнається нашим чин-
ним контрольним законодавством і повинна 
знайти своє відображення у підсумкових доку-
ментах за результатом контролю.

Між цією метою та результатом – процес 
контрольної діяльності, за результатами якого 
необхідне проведення якісної аналітичної оцінки 
результатів контрольних заходів, яка дасть відпо-
віді на питання про причини та тенденції покра-

щення/погіршення стану фінансової дисципліни 
витрачання державних ресурсів і заходи які слід 
вживати для виправлення ситуації. Крім цього, 
належний розгляд результатів контролю дозво-
лить також оцінити якість і повноту проведених 
контрольних заходів державних органів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розгляду та оцінки результатів контр-
ольних заходів, вдосконалення цієї роботи, роз-
глядались рядом вітчизняних науковців, зокре-
ма Є. В. Мнихом, І. К. Дрозд, С.  В.  Бардашом, 
О. А.  Шевчуком, Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерієм, 
І.  Б.  Стефанюком, В. С. Рудницьким та іншим. 
Разом з цим, дослідження аналітичної оцінки 
результативності контрольних заходів та її вдо-
сконалення через застосування уніфікованих та 
стандартизованих підходів недостатньо здійсню-
вались.

Мета і завдання статті полягають у розробці 
підходів до аналітичної оцінки результативності 
контрольних заходів, якості роботи органів дер-
жавного фінансового контролю та визначення 
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основних критеріїв за якими можна проводити 
таку оцінку, з визначенням можливості її уніфі-
кації та стандартизації.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. За даними останнього опублікованого Ра-
хунковою палатою звіту діяльності, у 2012 році, 
цим контрольним органом було здійснено 896 
контрольно-аналітичних та експертних заходів. 
Контроль за використанням бюджетних коштів, 
коштів державних цільових фондів здійснювався 
у 24 областях України та в Автономній Республіці 
Крим, було перевірено 903 об’єкти [2].

За результатами проведених контрольно-ана-
літичних та експертних заходів підготовлено та 
надіслано до вищих органів законодавчої і вико-
навчої влади, установ, організацій, підприємств 
429 звітів, висновків, інформацій, актів та листів 
для відповідного реагування, усунення виявле-
них порушень і недоліків, а також для відшко-
дування втрат і збитків, заподіяних Державному 
бюджету України. Усі зазначені документи місти-
ли обґрунтовані, виважені та конкретні рекомен-
дації щодо виправлення і поліпшення ситуації, 
недопущення та запобігання різного роду пору-
шенням і недолікам у майбутньому, а також щодо 
підвищення ефективності, результативності та 
економності використання коштів Державного 
бюджету України як у розрізі кожного напряму 
використання бюджетних коштів, так і в цілому.

До Верховної Ради України надіслано 113 до-
кументів, Президенту України – 12, народним 
депутатам України – 13, Кабінету Міністрів Укра-
їни – 87, Міністерству фінансів України – 11, ор-
ганам прокуратури та іншим правоохоронним 
органам – 13, міністерствам, іншим центральним 
органам виконавчої влади – 155, установам, орга-
нізаціям, підприємствам – 25 документів.

У ході проведення аудиторами Рахункової 
палати контрольно-аналітичних та експертних 
заходів виявлено, відповідно до статей 116 і 119 
Бюджетного кодексу України, порушень бюджет-
ного законодавства (незаконного, у тому числі 
нецільового), неефективного використання ко-
штів Державного бюджету України та держав-
них цільових фондів на загальну суму 12 млрд 
943,8 млн грн. З цієї суми незаконне, зокрема не-
цільове використання коштів становить 4 млрд 
781,1 млн грн; неефективне – 8 млрд 162,7 млн 
грн.

Всі зазначені матеріали містили обґрунтова-
ні, виважені та конкретні переліки рекомендацій 
щодо виправлення і поліпшення ситуації, недо-
пущення та запобігання різного роду порушень 

і недоліків у майбутньому, а також підвищення 
ефективності, результативності та економнос-
ті використання коштів Державного бюджету 
України як у розрізі кожного напряму викорис-
тання бюджетних коштів, так і в цілому. 

Найбільш характерними за кількістю виявле-
них випадків та обсягами порушень були пору-
шення бюджетного законодавства, які Рахунко-
вою палатою згруповано за видами:

- використання бюджетних коштів без належ-
них нормативно-правових підстав;

- порушення під час здійснення закупівель то-
варів, робіт і послуг за державні кошти;

- недотримання установлених порядку та тер-
мінів складання, затвердження і подання доку-
ментів;

- порушення, пов’язані з неналежним веден-
ням бухгалтерського обліку; 

- планування з порушенням чинного законо-
давства;

- використання коштів державного бюджету з 
порушенням чинного законодавства;

- нецільове використання коштів державного 
бюджету, передбачених на виконання державних 
програм;

- втрати внаслідок прийняття незаконних 
управлінських рішень;

- відволікання коштів державного бюджету у 
дебіторську заборгованість.

Однак цей результат, якого так сильно праг-
нуло суспільство, втрачає свою важливість. Звід-
ки такий висновок? Тому що не досягнуто всіх 
цілей, визначених нормативними документами 
і вітчизняними, і світовими. Розмір виявлених 
порушень оприлюднений, а от інформація про 
притягнення до відповідальності винних, від-
шкодовані ними мільярди збитків – обмежена 
або й навіть відсутня. А тому відсутня і резуль-
тативність процесу. Ознаки цьому – дані самих 
контрольних установ, їх офіційні документи.

Результати діяльності органів Держфінінспек-
ції України, викладені у річному звіті за 2013 рік 
засвідчили зменшення кількості перевірених 
об’єктів. Так, у 2013 році охоплено контрольни-
ми заходами майже 6 тисяч підприємств, установ 
і організацій (з них майже 3,9 тисячі бюджетних 
установ), що майже на 3 тис. менше ніж у 2012 
ро ці. При цьому порушення фінансово-госпо-
дарської дисципліни у 2013 році виявлено майже 
у кожному з перевірених об’єктів контролю [3].

Однак далі у звіті контролери, оцінюючи за-
гальний стан дотримання законності та ефек-
тивності використання бюджетних коштів підсу-
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мовують: більшість бюджетних правопорушень 
продовжують мати системний характер, вони 
повторюються із року в рік. Це ж стосується і по-
рушень, які характеризують неефективне вико-
ристання державних коштів.

Результат діяльності як правило визначає по-
дальший сценарій роботи контрольної установи, 
спрямований на повноту досягнення бажаного 
результату.

Результативність роботи контрольної уста-
нови передбачає повноту досягнення бажаного 
результату не лише через вирішення конкретних 
завдань, але й враховуючи терміни їх виконання, 
умови та обставини, різні шляхи їх досягнення, 
витрати і наслідки для всіх зацікавлених сторін 
контрольного процесу.

Головним аспектом правильно спрямованої 
контрольної діяльності (на досягнення її ре-
зультативності) є осмислення результату для 
користувачів, інакше саме результат стає метою. 
Тому питання «Для чого?» відображає вірний на-
прямок діяльності контрольної установи, коли 
користувачі (перш за все громадянське суспіль-
ство) отримують інформацію не стільки про ви-
явлені факти незаконних та неефективних дій, 
скільки про їх виправлення шляхом притягнен-
ня винних до відповідальності та відшкодування 
ними заподіяних збитків.

Як саме можна спрямувати контрольний про-
цес, який повинен бути результативним з точки 
зору повноти виконання мети контрольного ор-
гану? Відповідь проста: особиста участь у моде-
люванні напрямків роботи на рівні вищого ке-
рівництва та високий ступінь відповідальності 
в межах повноважень кожної посадової особи за 
наслідки діяльності.

Дотримання принципів контрольної діяль-
ності, визначених тією ж Лімською декларацією 
та Кодексом етики державного аудитора забезпе-
чить реалістичність виконання конкретних пла-
нів контрольного органу і не буде мати жодних 
обмежень під час оприлюднення результатів та 
здійснення заходів щодо їх реалізації.

Оцінку результатів контрольного органу здій-
снюють користувачі інформації, керуючись лише 
одним критерієм – наскільки важливим для сус-

пільства є висновки контрольного органу, чи є 
дієвим механізм щодо подолання виявлених по-
рушень?

Згідно стандартів ISO серії 9000:2000 резуль-
тативність, як один з інструментів вдосконален-
ня діяльності установи в сфері якості роботи, ви-
мірюється через ступінь реалізації запланованої 
діяльності і досягнення запланованих результа-
тів [4]. Суспільство неоднозначно сприймає так 
звані «плани по штрафам» або ж «плани з ви-
явлення помилок і порушень». Але, можливо, 
прийшов час звернути увагу на три останні цілі, 
задекларовані у Лімській декларації?

Дійсно, тими ж стандартами якості роботи 
установи зазначено, що результативність – це і 
ступінь завершеності певних дій, ступінь вико-
нання обов’язку, призначення, мети.

Висновки. Отже, результативність керівни-
цтва в контрольному органі, і керівництва під-
контрольною установою полягає у здатності сис-
теми управління створювати умови для реалізації 
цілей, стабільного розвитку соціально-економіч-
ної системи, який залежить від ступеню і якості 
досягнутих результатів установи за певний тер-
мін на кожній сходинці апарату управління. 

Таким чином, перенесення акцентів контр-
ольної діяльності на досягнення цілей в частині 
посилення відповідальності уповноважених осіб 
підконтрольних установ, отримання відшкоду-
вання збитків, перешкоджання повторення ви-
явлених порушень у майбутньому сприятиме 
збільшенню тієї результативності, яка сьогодні 
очікується суспільством.

Досягнення цих цілей тим і складне, що за-
лежить не лише від зусиль одного контрольного 
органу чи всієї контрольної системи. Механізми 
демократичного управління здатні сприяти ре-
алізації місії контрольних органів в цьому на-
прямку, однак вони повинні не лише бути ство-
реними, але й запрацювати. Саме з цією метою 
необхідно розробити стандартизований підхід до 
оприлюднення результатів роботи контрольного 
органу, який би задовольняв не сам контрольний 
орган, а суспільство, яке є головним і безпосеред-
нім користувачем такої інформації.
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Summary. The article is based approach to 
analytical evaluation of financial control. The author 
proposed criteria for evaluating the effectiveness and 
efficiency audits of state financial control. In addition, 
the author argues that implementation of the 

proposed evaluation system test results will establish 
the causes of violations of budget legislation, control 
and evaluate the quality of the whole will improve the 
efficiency of state financial control of budget facilities.

Key words: control standards, state financial control, evaluation of the effectiveness and efficiency of control measures.

The purpose of monitoring is clearly defined in 
the Lima Declaration of Guidelines on control is to 
achieve five goals:

- timely detection of deviations violations;
- appropriate adjustments for each event detected 

violations;
- strengthening the responsibility of authorized 

persons;
- claims settlement;
- prevent the recurrence of violations in the fu-

ture.
This goal meets modern requirements of civil 

society is recognized by our current controlling 
law and should be reflected in the final documents 
for the test results.   Between this end result – pro-
cess control activities, which resulted in requiring an 
analytical evaluation of quality control measures that 
will answer questions about the causes and trends of 
improvement / deterioration of the financial disci-
pline of spending public resources and measures to 
be taken to remedy the situation. In addition, proper 
consideration of test results will also assess the qual-
ity and completeness of the control measures public 
authorities.

The result of generally defines further refer-
ence scenario of institutions aimed at completeness 

achieve the desired result. The effectiveness of the 
control agency provides fullness achieve the desired 
result not only in solving specific problems, but given 
the timing of their implementation, conditions and 
circumstances are different ways to achieve them, 
costs and outcomes for all stakeholders of the control 
process. The main aspect of properly designed con-
trol activities (to achieve its effectiveness) is the result 
of understanding the user, otherwise it becomes the 
target result. Therefore, the question “Why?” Reflects 
the true direction of the control agencies when us-
ers (particularly civil society) are informed not only 
about the findings of illegal and ineffective action as 
their correction by bringing the perpetrators to jus-
tice and compensation for their losses.

As it can direct the control process, which should 
be effective in terms of completeness fulfill its goal 
of controlling body? The answer is simple: personal 
modeling areas of work at senior management level 
and high level of responsibility within the powers of 
each officer of the consequences. Commitment con-
trol activities identified by the same Lima Declaration 
and the Code of Ethics of the auditor provide realis-
tic implementation of specific plans and monitoring 
body will not have any restrictions when publishing 
the results and activities for their implementation.
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Анотація. В статті проаналізовано 
особливості розвитку e-banking та детально 
досліджено характеристики попиту на даний 
банківський сервіс з боку домогосподарств. Про-
ведене дослідження дозволило виявити спільні 
та відмінні риси стану розвитку та сприйнят-
тя клієнтами дистанційного банківського об-
слуговування у Польщі та Україні.

Аннотация. В статье проанализированы 
особенности развития e-banking и подробно ис-
следованы характеристики спроса на данный 
банковский сервис со стороны домохозяйств. 
Проведенное исследование позволило выявить 
общие и отличительные черты состояния раз-
вития и восприятия клиентами дистанционно-
го банковского обслуживания в Польше и Украине.

Summary. The authors analyzed the peculiarities 
of the e-banking development; the special attention 
was paid to the research of the different features of 
households’ demand on this bank sale technology. 

This performed research has allowed us to find out 
the common things and distinctions in the remote 
banking service development and its perception by 
the households in Poland and Ukraine.

Ключові слова: дистанційне банківське обслуговування, Інтернет-банкінг, онлайн-банкінг.
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, Интернет-банкинг, онлайн-банкинг.
Key words: the remote banking service, Internet-banking, e-banking.

Statement of the problem. A fast development of 
modern technologies started at the turn of the 20th 
and 21st centuries. In fact, it covered all the sectors in 
the economy including banking. The arrival of new 
IT solutions resulted in the increase of clients’ de-
mand as for services offered to them, which, in turn, 
favored the improvement of the quality and various 
types of services offered by banks. The impact of new 
technological solutions on economy and the society 
brought about dramatic changes in modern banking. 
Banks which are aware of the changes undergoing in 
the society, try to tailor the offer of their services to 
provide their clients with the best possible access to 
them without time or area limitations. 

Introducing new access channels as well as new 
financial services, often thought to be identical as the 

idea of e-banking, has not only the aspect of build-
ing up long-term relation between the bank and the 
client but it is also considerably related to cost cuts 
of direct service. For example, Internet-banking, as 
a form of e-banking, is the mechanism that allows 
reducing such transaction costs as: the negotiation 
and contract execution costs; information searching 
costs; payments conducting costs; business protec-
tion costs; monitoring costs; property right protec-
tion costs etc. Due to automation of the services of 
processes, the cost of account services is falling sys-
tematically, a number of bank branches is decreasing, 
and the spending on employment is reduced. There-
fore, banks are interested in investing in e- banking, 
because it encourages the simultaneous fulfillment of 
two essential aspects: the growth in client base and 
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the costs reduction. The subject of this article is to an-
alyze the first area and to verify the commonness of 
various solutions of e-banking as well as to examine 
how these solutions are assessed by bank’s clients. A 
big contribution to this article is the research carried 
out among 365 households from Lublin Voivodship, 
which was run within the project by the Banking De-
partment of Maria-Skłodowska University in Lublin.

1. The concept of e- banking

While defining generally the concept of e-bank-
ing one should point out its functional aspect, i.e. 
the ability to provide the bank’s client with access to 
services via a wide range of electronic carriers. Its es-
sence lies in using the bank’s system of an electronic 
payment transfer without the circulation of paper 
documents. It means including the client as a user 
into computerized bank system while, at the same 
time, maintaining a proper level of security both for 
a transaction and the bank itself [1]. 

However, in the subject literature there are a few 
ways of defining e-banking. One of them presents e-
banking as a set of technical means allowing access 
to bank services. In this context of e-banking one 
may refer to the definition worked out by the experts 
of the American service BankersOnline.com stating 
that „E-banking is the general notion for defining elec-
tronic procedure allowing the client to perform e-bank-
ing, without physically visiting the premises of the insti-
tution” [5]. A similar interpretation of this concept is 
given by T. Kulisiewicz, who understands e-banking 
as [3]: „a set of IT means allowing online access to a 
bank account”.

By another approach e- banking is viewed not as 
instruments but rather a distribution channel. Such 
a way of understanding of e-banking is referred to 

by the statement defining e- banking as “any busi-
ness and technological solutions enabling interaction 
between the bank and the client through the use of 
electronic channels as well as integration of such an in-
formation exchange channel in the organizational and 
technological structure of the bank” [6].

A wider approach defines e-banking as a service. 
This concept is proposed by W. Chmielarz, who treats 
e-banking as one of modern forms of providing bank 
services which makes their use possible in any area 
[2]. Such an approach is also argued for by legislation 
applied in Poland, namely, the Act of 12 September 
2002 on Electronic Payment Instruments [7].

Yet, regardless of the scope of any definition or 
an approach, a few common features may be distin-
guished which make the investigated issue different 
from traditional banking [4]:

- no need for physical presence in the bank;
- the possibility to perform a bank transaction at 

any time;
- no agency of the bank staff;
- аutоmаtism of decision in relation to the client’s 

demands and no possibility of negotiating the terms;
- limited possibilities of getting advice.

2. The e-banking market in Poland

The shift in the Polish society’s attitude towards 
e-banking and the dynamic growth in its common 
use are indicated by the fact that at the end of 2012 a 
number of individual clients with bank agreements 
giving access to e-banking services was nearly 20,8 
m, which accounted for the majority of the bank ac-
count holders [8]. By comparison, at the end of 2010 
there were 16,2 such persons, which shows nearly a 
30 % increase over two years.

Figure. 1 Active individual clients in 2006-2012 (m)

Source: Polish Bank Association , NETB@NK, Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe podsumowanie IV kwartału 2012 roku, p. 5
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The development of e-banking is also proved by 
the dynamic increase in the number of active bank 
account holders, as shown in Fig. 1. in 2006 only 4,3 
Poles were recognized as active bank account hold-
ers, i.e. persons who at least once a month log into 
their own accounts and perform monthly more than 
four electronic transfers. At the end of 2012 there 
were already well over 11m of such persons. It proves 

an increase by more than 164 % over six years. In this 
way not only the number of persons using services of 
e-banking increased but also the frequency of its use 
which only fast development. It is worth noting, that 
over the last two years the fell considerably which 
may prove market saturation and the big maturity of 
Polish sector of e-banking.

Figure 2. Debit cards issued in Poland in 2006-2012 (m)

Source: Polish Bank Association, NETB@NK, Raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, podsumowanie IV kwartału 2012 roku, p.7

In the recent years a number of debit cards issued 
in Poland has been growing systematically, too. At the 
end of 2012 there were 26,5 of them in Poland which 
means that the majority of bank accounts holders had 
an ability to perform payment operations in a cash-
less system. Since 2006 till the end of 2012 a number 
of cards issued increased by 9,6, i.e. by nearly 57 %. It 
meant the card holder performed over 200 transac-
tions with the use of his card in the total amount PLN 
43,57 thousand. One should note, however, that the 
market saturation with these products is relatively 
high as the annual dynamics fluctuates within 10%. 
The maturity of the e-banking is also confirmed by a 
high value of transactions performed through debit 
cards, which was over PLN54bn in 2012.That indi-
cated the yearly average for the use of a debit card by 
an account holder was over 200 payment tasks of the 
total value of PLN 43,570 [8]. Although this result is 
much lower than in the countries with a longer his-
tory of e-banking development, it proves a high ac-
tivity in this segment of a large group of the society, 
especially that some part of debit cards holders is not 
active , which in turn means that active cards hold-
ers perform many more transactions and of a higher 
value.

While discussing the e-banking market in Poland, 
it is worth referring to the results of the research 
done by Homo Homini for Deutsche Bank in 2012. 
They show the Internet has become the main chan-
nel of using bank services, as it was pointed at by 
more persons than at performing operations directly 
in the bank branch. The fact that new technological 
advances get more confidence with bank clients is 
also proved by the results of this research where bank 
operations performed via call center were indicated 
by as many as 11,3 % of respondents and the use of 
application downloaded on a mobile phone – by an-
other 4,4 %.

3. The e-banking market in Ukraine 

The activation of the remote banking service 
is inherent not only for Poland, but for Ukraine as 
well. The rapid development of IT-technologies is the 
driving force of it and the second substantial factor is 
the costs reduction necessity. One of the e-banking 
development indicators is the intensity of the bank 
cards market (Figure 3).
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Figure 3. Cards issued by the banks of Ukraine

Source: Official Internet-agency of the National Bank of Ukraine, Payment System, Special payment instruments

It’s worth mentioning, that only 80 % of banks 
of Ukraine are the members of the card payments 
system. 49,7 million persons are the card holders. 
It’s necessary to underline that on the 1st of January 
2014 there are 45,4 million inhabitants of Ukraine, 
37,2 million of them are older than 18 years old. It 
indicates that one banking service customer can 
hold cards issued by different banks. At the end of 
2013 banks of Ukraine issued 69,7 million cards. The 
growth in the payment cards issuing during 2008-
2013 was 54 %. But at the same time, the increase of 
annual gap between the amounts of issued and ac-
tive cards (the card is active if there is at least one 

expenditure operation during the last three months) 
has been observed. The maximum gap was observed 
in 2012 – 53 % or 36,7 million issued cards didn’t be-
come active. The next year (2013) was characterized 
by some improvements: the amount of active cards 
increased while the issued cards number was con-
stant. The active cards on 75 % consist of debit cards.

The quality of the banking cards market is de-
scribed by its usage frequency. While researching 
e-banking should be mentioned that its level of im-
plementation grounds on sums and number of non-
cash payments by bank cards (depicted on the Figure 
4 and 5).

Figure 4. The number of bank cards transactions in Ukraine 
(the share in the total number)

Source: Official Internet-agency of the National Bank of Ukraine, Payment System, Special payment instruments
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Figure 5. The sum of bank cards transactions in Ukraine 
(the share in the total sum) 

Source: Official Internet-agency of the National Bank of Ukraine, Payment System, Special payment instruments

As it’s shown on Figure 4, the number of non-
cash transactions has been increasing all the time: at 
the end of 2013 such transactions’ share was 43,6 % 
(2008 – only 10,6 %). More informative is to present 
this trend in million units: 2008 – 67 million transac-
tions; 2013 – 584 million. Though superposing the 
number of non-cash transactions on theirs sum we 
can conclude their scanty amount: 2008 – 4,6 % of 
the total non-cash payments sum; 2013 – 17,4 %. The 
positive trend in Ukraine was caused by the e-bank-
ing activization. At the same time, high level of black 
economy, insufficient point-of-sale technical provid-
ing, lack of up-to-date 3G and 4G mobile telecom-
munications technologies have caused poor market 
of non-cash transactions.

4. The use of online banking among households 

The profile of survey sample. The assessment of 
e-banking was one element of the survey research 
done within the scientific project ,,The Use of Bank 
Services by Households in Lublin Voievodship” car-
ried out by the Department of Banking of Faculty of 
Economics at Maria Curie-Skłodowska University in 
Lublin. The research covered 365 respondents from 
Lublin Voivodship. The questionnaire was filled in 
by 231 females and 134 males who accounted for 
63,29 % and 36,71 % of the sample respectively. The 
respondents aged 21-30 were predominant (approx. 
39 %), the smallest group made up persons under 20 
(3,84 %) and those over 60 (nearly 5,48 %). The other 
age groups 31-39 and 50-59 had a similar share in the 
sample at the level of 16-18 %.

Among the respondents the majority of persons 
had a university degree (nearly 36 %), and a second-
ary school education (about 35 %). Only ten persons 
declared primary education and seven persons de-
clared a scientific degree. Four persons taking part in 
the research did not give any answer to the question 
about their education.

While analyzing monthly net incomes gained by 
households, one may notice a very big diversity. Most 
respondents declared their incomes are between PLN 
1 501 and PLN 3 500. They accounted for 43 % of all 
the surveyed, 71 persons declared they get incomes 
up to PLN 1 500, only 17,5 % persons marked in the 
questionnaire their incomes at the level above PLN 
3 500, 14 persons declared they do not gain any earn-
ings, 2 persons provided no answer to the question.

The common use of online banking. As world’s 
experience has proved, the remote banking service 
intensity directly depends on the Internet spread-
ing: the growing of demand for the Internet-banking 
takes place while 60 % inhabitants use the Internet. 
Based on Internet World Stats data, Ukraine is one of 
the ten European countries with the biggest number 
of Internet users. In 2013 Kyiv International Sociol-
ogy Institute defined that 50 % of adults in Ukraine 
used the Internet. Though, Ukraine has the lowest 
Internet spreading among adults up to 65 years old. 
In comparison, in 2013 85 % of adults in the USA 
are active Internet users. Ukrainians still have access 
to worldwide net through PCs (62 %), notebooks 
(29  %), smartphones (13 %). It should be mentioned, 
that such statistic is adequate just for now, because in 
1-2 years it can be radically another situation due to 
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IT-world dynamic development.
As for Ukrainian financial market, it should be 

emphasized, that only 31 of 50 biggest retail banks 
have their own Internet-banking systems. The banks 
of Ukraine offer 40 different functions for their cli-
ents as maximum. The best worked out and the 
most popular among the users is the “PryvatBank” 
Internet-banking system – 12,6 million consumers. 
The number of the Internet-banking registered users 
is near 15 million, but an average amount of the in-

volved clients to the e-banking applications is only 
10-15 % with some exceptions of the leading banks 
where the 4th – 3rd part of clients use online banking.

As for Poland, the researched households were 
characterized by a high extent of the use of online 
banking. Among 365 respondents only 69 persons 
indicated nobody in their households uses the in-
struments of online banking. It accounted for merely 
17,5 % of the survey sample.

Insurance
OFE
Structurized deposits
Investment funds
Credits

Debit cards
Virtual cards
Credit cards
Deposits
Current accounts

Figure 6. Particular services used via online banking by households of Poland

Source: The author’s own study based on the questionnaire research

While analyzing bank services, which were most 
popular with the respondents, one should notice that 
clearing instruments prevail. The majority pointed 
at checking accounts (74 % of the respondents), and 
36 % declared the use of debit cards, 18 % – credit 
cards, and 2 % – virtual cards. Far fewer surveyed per-
sons used different channels of e- banking to perform 
investment services. Within this group there were 30 
% of the respondents who made a bank deposit on-
line, 14 % who bought insurance, 8 % invested their 
means in Open Pension Funds and investment funds, 
4 % made investments on the capital market via bro-
kerage account, and 1 % made a structurised deposit. 
Definitely the fewest, as merely 15 % of respondents, 
made use of e-banking to take a credit.

The development of e-banking is evidenced not 
only by the commonness of its use but also the com-

monness of using particular services. Most often e-
banking was used by households to view the balance 
or to review transactions for their accounts. Over 
36  % of respondents were performing this task at 
least once a week, 3,56 % of who – every day, and 
more than 20 % – a few times a week. There was also 
a high frequency of cash withdrawals via cash dis-
pensers. At least once a week they were performed 
by 35 % of the surveyed, 25 % of who performed this 
service daily or a few times a week.

A slightly less popular were payments realized via 
debit cards and performing bank transfers. Over 25 % 
of respondents claimed the performance of these op-
erations at least once a week. The frequency for the 
rest of the examined operations was much lower as 
the majority of respondents acknowledged they per-
form them either a few times a month or even less.
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Table 1
Frequency of using particular banking services via e-banking in Poland

Type of bank transaction every day a few times 
a week

once a 
month

a few 
times a 
month

once a 
month

every few 
months never

Performing transfers 1,64 % 16,44 % 7,12 % 34,79 % 8,22 % 3,56 % 10,41 %
Sprawdzanie salda lub 
historii operacji na 
rachunku

3,56 % 20,27 % 12,33 % 26,58 % 9,32 % 2,19 % 7,40 %

Cash withdrawal in the 
bank or a cash machine 1,37 % 23,56 % 9,59 % 26,85 % 6,85 % 4,11 % 9,32 %

Payments into the account 
in a cash deposit machines 0,82 % 1,10 % 2,19 % 5,48 % 3,84 % 9,86 % 54,78 %

Payments by debit card 5,75 % 15,62 % 6,03 % 13,70 % 2,47 % 5,21 % 27,67 %
Regular orders 0,55 % 1,37 % 1,64 % 4,38 % 7,95 % 14,52 % 44,93 %
Opening and closing 
deposits 0,55 % 1,37 % 0,82 % 1,10 % 2,19 % 19,18 % 30,68 %

others 0,27 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 1,10 % 7,12 %

Source: The author’s own study based on the questionnaire research

From the point of view of commonness of the 
use and the analysis of e-banking development, it is 
also essential to analyze the period in which house-
holds started using e-banking services. As the data in 
Fig. 7 show the majority of the respondents (29 %) 
have already made use of these services for 2-5 years. 
Equally large was the group of persons who used this 
sort of solutions for over than five years. The fact that 
a half of the questioned have been using e-banking 
services for a long time is connected with a number 
of systematic activities both in the Polish economy, 
world technology and the bank system itself, which 
contributed to the growth in the popularity of these 
services. At that time the Internet, which is the main 
channel of access to e-banking, gained in popularity 
and commonness.

The example of the above are also all those ac-
tivities aiming to popularize teleservices in Poland 
as well as a fairly dynamic development of access to 
broadband net, both in large urban, rural, and ur-
ban-rural areas. Much should be said also in favor 
of banks which, in view of clients’ needs and chances 
to reduce costs of service, carried out a number of 
activities in order to increase popularity of particular 
channels of e-banking. Since 2004, in fact , all main 
commercial banks operating on the market have had 
on their offer online-banking and have started cam-
paigns promoting this form of access to their services. 
A number of online facilities have been introduced 
which support clearing servicing trade via Internet. 
Also at that time the network of ATMs, cash deposit 
machines and commercial outlets to serve cashless 
clearings have been expanded.

Figure 7. Satisfaction with the use of e-banking in Poland

Source: The author’s own study based on the questionnaire research
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5. The assessment of the use of e-banking in 
households’ opinion 

What every entity providing a given service or a 
product seeks for is consumer’s satisfaction. In the 
case of e-banking it is much the same. The awareness 

that the way in which they perform their services 
is satisfactory enough is very important for banks. 
Therefore, in the research households were asked 
about their satisfaction with e-banking and their 
opinions on its potential threats.

Figure 8. Satisfaction with the use of e-banking in Poland

Source: The author’s own study based on the questionnaire research

The results of the research on satisfaction with 
e-banking which were done among the households 
indicate that the vast majority, because as many as al-
most 68 %, declared they are satisfied with this form 
of banking. Of all the households taking part in the 
research about 36 % acknowledged that electronic 
solutions fully meet all their expectations, and an-
other 31 % pointed at the high level of satisfaction. 
Among the respondents dissatisfied with services 
of e-banking there were only 1,5 % of the surveyed, 
0,82  % of who were persons definitely dissatisfied. 
This result is not only very good but surprisingly very 

good, especially that the same respondents pointed 
at a number of risks which largely affect e-banking 
rather than traditional banking. 

As the data in Tab. 2 show the highest threat, in the 
respondents’ opinion, are threats arising from tech-
nical failures of the bank system, including potential 
leakage of the system and hackers’ attacks from out-
side. This was pointed at by 42 % of the respondents. 
It is worth noting, however, that among the surveyed 
households a fairly large group (13,42 %) claimed 
this risk to be higher in traditional banking.

Table 2
Households’ opinions on threats connected with the use of e-banking in Poland

Risks

Yes, and it is 
higher com-
pared with 
traditional 

banking

Yes, and it is 
lower compared 
with traditional 

banking

Does not 
exixt

Difficult to 
say

No data 
available

There is a threat to e-banking due to 
bank frauds 36,16 % 13,97 % 10,68 % 31,78 % 7,40 %

There is a threat to e-banking due to a 
bank employee’s error 12,05 % 21,92 % 27,40 % 31,23 % 7,40 %

There is a threat to e-banking due to a 
bank customer ’s error 34,79 % 17,26 % 9,59 % 29,04 % 9,32 %

There is a threat to e-banking due to 
technical failures of the bank system 42,19 % 13,42 % 7,12 % 29,04 % 8,22 %

Source: The author’s own study based on the questionnaire research
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In the opinion of the surveyed a significant risk 
of e-banking arises also from bank frauds and errors 
of the bank customer. In both cases about 35% of the 
surveyed pointed at risk being higher in e-banking 
than in traditional and several per cent of respon-
dents held a different view. While the opinions on the 
latter risk seemed to be justified as the essence of us-
ing advanced IT solutions lies in a bigger automation 
of the process and shifting the burden of customer 
service on the customer himself, hence a higher risk 
in this respect, bank frauds are equal in this regard in 
both areas. One should bear in mind, however, that 
a large part of threats in e-banking, and in particular 
the Internet banking, results from the fact that clients 
themselves do not maintain a proper level of secu-
rity. Yet, they perceive information on frauds with the 
use of electronic channels as bank errors, not as their 
own, thus there is such a high assessment of risk in 
the case of e- banking.

Determinants of using e- banking. While ana-
lyzing the data shown in Fig. 9 one may notice that 
among examined factors those connected with con-

venience and flexibility of access to banking services 
had the biggest impact. An average assessment of 
such determinants as access to a bank account on 
a 24 hour basis, the possibility of performing bank 
transactions and convenience was higher than 4. 
Therefore, one may say that e- banking services per-
fectly well meet the expectations of the 21th century 
man for who convenience, a leeway in taking deci-
sion and time have become most important. It is also 
confirmed by a high assessment of saving time at the 
level of just under 4 points. Factors connected with 
the public opinion such the opinion of others, the 
novelty of the used solutions and cost factors had a 
far lower influence on the choice of e-banking. Par-
ticularly surprising is a low assessments of savings 
from commission fees compared with a traditional 
account, because in the majority of research on re-
mote services cost factors are essential. It only proves 
the maturity of the Polish society who now appreci-
ates more its leisure and freedom of taking decisions 
and minimizes the importance of capital savings.

Security
Modernity
Convenience
Easy access to bank transactions
Saving time
Encouragement from others 

Lower commission for services than in 
traditional account
24h access to the account
The possibility of performing a transaction
without leaving home

Figure 9. Determinants of using e-banking in Poland
The rating was made in a scale 1-6, where 1-very poor impact, 6-decisive impact 

Source: The author’s own study based on the questionnaire research
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The significant differences between e-banking in 
Poland and Ukraine are as follows: firstly, the remote 
banking service and e-banking as well haven’t yet be-
come a habit for Ukrainians. For now the main goals 
of the Internet users are: 1) social networks – 56  %; 
2) e-mail – 52 %; 3) films and music downloading – 
41  %; 4) searching for information – 36 %; 5) the 
source of news – 29 %; 6) video-online – 23  %. At 
the same time, for Europeans the Internet-banking is 
one of the three most popular reasons for the Internet 
usage during last years.

The second difference is the service list offered for 
sale. For example, insurance, investment products 
and currency conversion are widely distributed in 
Poland, but are not offered in Ukraine with some rare 
exceptions.

As the result of the households interviewing, held 
in 2012, the TOP-10 of the Internet-banking options 
widely used by Ukrainians was defined: to view the 
balance of account; to make payments for munici-
pal, mobile and Internet services; to get information 
about all personal bank accounts and banking prod-
ucts; to transfer funds among bank accounts; to make 
payments in national currency; to get account state-
ment; to pay off debts using private accounts; to with-
draw or to put funds from or into deposit account; to 
get information about exchange rate, financial news 
etc.; currency conversion.

Conclusion. Nowadays e-banking is one of the 
most dynamically developing sectors of economy 
which appears to become a key channel of access 
to services offered by banks. It is much impacted 
by benefits diagnosed in various research which are 
connected with convenience and flexibility from 
these services as well as from fast technological ad-
vances which make banks tailor their product offers. 
The research showed that the most developing form 
of performing e- banking is the Internet banking 
and the current account service related to it, includ-
ing e-payments. Equally fast are developing settle-
ment services with the use of debit cards. Due to 
the development of new technologies and wider and 
wider range of the Internet, the possibility of using 
e-banking services is not exclusively dedicated to 
selected persons with high incomes. It is common 
as evidenced by the outcome of the research quoted 
in the article which shows a high level of market 
saturation with e- banking.

However, the present situation does not reflect 
a slowdown in the development of e-banking mar-
ket. One of the main trends in modern banking is 
multi-channeled access to performed services. Banks 
do not close to information coming from their sur-

rounding, on the contrary, they try to meet clients’ 
demands and make use of various access technolo-
gies. It is proved by their immediate response to the 
development of the market of smartphones and in-
troduction of dedicated IT solutions directed to per-
form services with their usage.

The Ukrainian financial experts consider that 
the main current trend of the Internet-banking is its 
functional extending – implementation of new prod-
ucts, services and systems “MasterCard Money Send” 
and “Visa Money Transfer”; the activazation of the 
Internet-payments of the municipal services. In the 
future the credit-online, insurance and investment 
products will be implemented; banks will integrate 
into social networks and Internet-supermarkets; mo-
bile payments based on NCF (Near Field Communi-
cation) technology will take place.

In general, the virtualization of the banking busi-
ness is a logical step of the further banking system 
development in each country. Of course, for some 
banks it will be important, but not the only market-
ing channel for products and services sale. The others 
will create the whole business at this platform.

It is worth considering to which extent e-banking 
may wipe out traditional banking, and if the cur-
rently undergoing changes are likely to contribute 
in the near future to minimizing traditional banking 
and replacing it with remote services. It would have 
a considerable influence on functioning of the bank-
ing system and banks themselves. A number of bank 
branches would fall significantly, employment would 
be reduced, the structure of banks themselves and 
services performed by them would be transformed. 
It seems, however, that in the near future such sig-
nificant changes will take place, because there is still 
quite a big group of people on the market, including 
mostly elderly persons and those living in rural ar-
eas, who are unwilling to use and who will not use e-
banking services. It stems both from their reluctance 
to remote services as well as from much less access in 
their surrounding to the Internet and so called POSs 
(Point of sale)- credit card terminals. What is more, 
the actual goods and services market still limits the 
potential of e-banking development as a large part of 
it cannot be served online. In particular, it refers to so 
called small payments area, where cash is still domi-
nant, and to clearing of public services, where set-
tling of payments is often done in a traditional way. 
Consequently, soon one may expect a slowdown of 
developing trends in e-banking in a present form. As 
shown in the article, it is proved by high saturation of 
the market with these services and by a considerable 
group of people who will not take advantage of these 
modern solutions.
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Анотація. У статті досліджено особливості 
застосування валютного каналу трансмісійного 
механізму в умовах переходу до режиму гнучкого 
курсоутворення. Виявлено найсуттєвіші зв’язки 
між передавальними ланками валютного ка-
налу монетарної трансмісії для формування 
надійних прогностичних оцінок динаміки курсу 
національної грошової одиниці. 

Аннотация. В статье исследованы особен-
ности применения трансмиссионного меха-
низма валютного канала в условиях перехода к 
гибкому режиму ценообразования. Установле-
ны существенные связи между передаточными 
элементами валютного канала монетарной 
трансмиссии для формирования надёжных про-
гностических оценок изменения курса нацио-
нальной денежной единицы. 

Ключові слова: трансмісійний механізм, валютний режим, авторегресійна модель, офіційні резервні активи, грошова база, валютні 
інтервенції, валютні форварди.

Ключевые слова: трансмиссионный механизм, валютный режим, авторегресcионная модель, официальные резервные активы, денежная 
база, валютные интервенции, валютные форварды.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
трансмісійний механізм грошово-кредитної по-
літики є одним із елементів регулювання цен-
тральними банками грошового обігу. Емпіричне 
дослідження імпульсних відгуків дії трансмісій-
ного механізму здійснюється Центральними бан-
ками як невід’ємний елемент економетричного 
аналізу ключових показників фінансового та 
нефінансового секторів економіки. Проте на 
сьогодні для України постають нові виклики у 
вигляді переходу до гнучкого режиму курсоутво-
рення та некерованої волатильності валютного 
ринку, що у результаті призводить до приско-
рення інфляційних процесів. Для Національного 
банку ця задача ще більше ускладнюється тим, 
що процентний канал монетарної політики, для 
української фінансової системи не є чутливим, 
оскільки різниця між переважаючим на сьогодні 
рефінансуючим інструментом овернайт та облі-
ковою ставкою становить до 20 %. Звідси за умов 
гнучкого режиму курсоутворення необхідно 

змоделювати поведінку валютного каналу у від-
повідь на здійснення Національним банком емі-
сії через валютний канал.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дія 
валютного каналу трансмісійного механізму гро-
шово-кредитної політики ґрунтовно досліджені в 
працях таких вітчизняних вчених як В. Д. Бази-
левич, А. А. Гриценко, М. І. Звєряков, В. І. Міщен-
ко, А. М. Мороз, С. В. Науменкова, М. І. Савлук, 
Т.  С.  Смовженко, які продемонстрували у своїх 
дослідженнях наскільки ефективними вияви-
лись антикризові заходи у напрямі стримання 
девальваційних очікувань національної грошо-
вої одиниці у кризові етапи розвитку економіки 
України. У зарубіжній науковій спільноті пробле-
ма монетарної трансмісії була висвітлена в робо-
тах Дж. Цетельмейера, Р. Ріґобона, Б. Бернанке, 
Дж. Фауста, К. Катнера та інш., в яких дослідже-
но значущість валютного каналу для досягненні 
цінової стабільності. 
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Невирішені раніше частини проблеми. У су-
часних умовах зміни пропозиції грошей завдяки 
реалізації певних схем трансмісійного механізму 
передають стимулюючі імпульси від процесу реа-
лізації основних принципів монетарної політики 
до конкретних напрямів стимулювання інвести-
цій, накопичення, розширеного відтворення, і, 
таким чином, впливають на формування попиту 
на гроші. Тому трансмісійний механізм грошо-
во-кредитної політики слід розглядати як один із 
елементів регулювання центральними банками 
грошового обігу, однак взаємодія цих елементів, 
зокрема в умовах гнучкого режиму курсоутво-
рення є недостатньо дослідженою. Звідси до-
слідження міститиме в собі інструменти коре-
ляційно-регресійного аналізу для детермінації 
суттєвості зв’язку між елементами прогнозної 
системи.

Мета статті полягає у дослідженні системи 
взаємозв’язків між елементами трансмісійного 
механізму валютного каналу для формування 
прогностичних оцінок щодо розвитку курсу на-
ціональної грошової одиниці в умовах трансфор-
мації валютного режиму в Україні.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Трансмісійний механізм грошово-кре-
дитної політики є одним із елементів регулюван-
ня центральними банками грошового обігу та 
формування пропозиції грошей. Особливістю 
цих процесів є те, що зміни в пропозиції грошей 
завдяки дії трансмісійних механізмів передають 
стимулюючі імпульси від процесу реалізації мо-
нетарної політики до конкретних напрямів сти-
мулювання інвестицій, накопичення та розшире-
ного виробництва, що спричиняє вирішальний 
вплив на розвиток ділової активності та еконо-
мічне зростання. У сучасних умовах з точки зору 
оцінки впливу грошового обігу на економічне 
зростання найбільше значення мають грошовий, 
кредитний, процентний та валютний канали [2].

У різних країнах залежно від рівня економіч-
ного розвитку, стану фінансової та банківської 
систем, характеру грошово-кредитної політики, а 
також залежно від ситуації на грошовому ринку 
структура каналів емісії грошей може бути різ-
ною.

70%
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22%

54%

4%

42%    
  

 

 

Рис. 1. Динамічна структура емісійної політики НБУ у 2013-2014 рр.

Джерело: розраховано авторами за даними НБУ[9, 10].

Так, в періоди стійкого перевищення пропо-
зиції іноземної валюти над попитом у структурі 
емісії грошей переважає валютний канал. В умо-
вах нестачі іноземної валюти ширше викорис-
товується кредитний канал, а в умовах значного 
дефіциту державного бюджету – фондовий ка-
нал. Наприклад, в Україні в 2005 р. питома вага 
валютного каналу в структурі чистої кредитної 
грошової емісії складала 82 %, в 2006 р. – 63 %, а в 
2007 р. – 94 %, тоді як питома вага кредитного ка-
налу в цей період коливалась в межах 6–36 % [2].

У 2013-2014 рр. головним каналом емісії грив-
ні є валютний канал, проте в період переходу до 
режиму вільно плаваючого курсу на межі 2013-
2014 рр., емісія повинна була б здійснюватися 
каналом рефінансування, щоб знаходити відпо-

відну реакцію фінансового ринку на процент-
ні таргети, а отже досягнення операційної цілі. 
Наразі найбільш трансмісійну реакцію мають 
канали РЕПО-операцій на фондовому ринку (42 
% у 2014 році), що пов’язано з підтримкою На-
ціональним банком розміщення цінних паперів 
державної позики, та валютний канал (рис. 1).

Тому змоделюємо економетричну систему 
реакції монетарних ендогенних змінних у відпо-
відь на шокове відхилення валютного курсу. Для 
цього буде використано векторну авторегресійну 
модель, оскільки це дозволить виміряти ступінь 
чутливості ендогенних змінних на зміну вартості 
національної грошової одиниці. Валютний курс 
як операційна ціль впливає на тенденцію збіль-
шення/зменшення грошової пропозиції та між-
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народних резервів, а з іншого боку створює пе-
редумови до зміни у рівнях доларизації депозитів 
та кредитів. Отже, маємо два векторні масиви 
авторегресійної моделі:
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де Ut
n – функціональна матриця, Et

n – матриця 
похибок; levelof _ kurs – значення офіційного обмін-

ного курсу гривні до долара США для десятиріч-
ного горизонту (t=10); rezerv10 – значення золото-
валютних резервів НБУ (на кінець періоду, млн. 
грн.); m_base10 – значення грошової бази (на кі-
нець періоду, млн. грн.), dep10 – частка депозитів в 
іноземній валюті в загальних обсягах залучених 
банками депозитів; kred10 – частка наданих бан-
ками кредитів в іноземній валюті в загальних об-
сягах наданих банками кредитів.

Гарантією достовірності результату є зна-
чення довірчої функції на рівні 95 % та 8 рівнів 
свободи. Прогнозна функція будується на 10-ти-
річний горизонт з урахуванням емпіричних да-
них щодо фінансового ринку України протягом 
2005 – серпня 2014 рр. [10].

(1)

Рис. 2 Шок іноземних інвесторів у відповідь на девальвацію курсу на 10-річний горизонт.

Джерело: розраховано авторами за даними [10].

За допомогою методу найменших квадратів 
була отримана функціональна залежність відпо-
віді показника акумуляції депозитів в іноземній 
валюті при втраті гривнею міцності на третину:

Y = -0,0013x + 97096, 6
де х – офіційний обмінний курс гривні до до-

лара США для десятирічного горизонту (t=10); 

у – реакція інвесторів депозитів в іноземній ва-
люті на рух курсу. Обернена кореляція параме-
трів наводить на висновки, що у випадку втрати 
гривнею міцності на третину відбудеться відтік 
депозитів номінованих в іноземній валюті в об-
сязі до 97 млрд грн, що становить 15 % від всіх 
заощаджень у депозитних корпораціях станом на 
31.07.2014 року.

Рис. 3. Шок позичальників в іноземній валюті у відповідь на девальвацію курсу на 10-річний горизонт
Джерело: розраховано авторами за даними [10].
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Обернено зкорельованим є імпульс відповіді 
отримання кредитів в іноземній валюті, тому при 
розвитку негативного сценарію з 95 %-ою вірогід-
ністю іноземні кредити скоротяться на 148 871, 1 
млн грн. Звідси прискорена акселерація падіння 
курсу призводить до відтоку заощаджень та кре-
дитних активів в іноземній деномінації через не-

гативні очікування резидентів та нерезидентних 
інвесторів. Тому нова модель хеджування курсо-
вої волатильності є крайньо необхідною, особли-
во за гнучкого режиму курсоутворення. 

На рис. 4 наведено реакцію показника напо-
внюваності офіційних резервних активів за зада-
ного девальваційного сценарію.

Рис. 4 Шок позначки акумуляції міжнародних резервів у відповідь на девальвацію курсу 
на 10-річний горизонт

Джерело: розраховано авторами за даними НБУ [10].

В умовах девальваційного тиску необхідно ви-
користовувати валютні інтервенції, що підтвер-
джує наступний функціональний зв’язок:

Y = -1712, 67x + 15178453,
де х – офіційний обмінний курс гривні до до-

лара США для десятирічного горизонту (t=10); 
у – виснаження міжнародних активів через вихід 
НБУ на валютний ринок.

За умови знецінення курсу національної гро-
шової одиниці на 1 %, резерви у відповідь змен-

шаться на 8,8 %. Дана залежність була дослідже-
на на емпіричному періоді, що характеризувався 
переходом до гнучкого режиму курсоутворення. 
Фактично у вересні 2014 року на тлі девальва-
ційного шоку на валютному ринку України коли 
курс національної грошової одиниці до долару 
США перебував на рівні 15, міжнародні резерви 
зменшились на 36 % [10] або 12 % за 1 % депреці-
ації гривні.

Рис. 5 Шок позначки акумуляції грошової бази у відповідь на девальвацію курсу 
на 10-річний горизонт

Джерело: розраховано авторами за даними [10].
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За девальваційного сценарію також знижу-
ється пропозиція грошей, тому при знецінені 
гривні до 1 % грошова база знизиться на 1, 14 %. 
На даному етапі регулятору слід утриматися від 
надання ліквідності через валютний канал, а ви-
рівнюючим інструментом в даному випадку має 
стати процентний канал [7].

Основою для розробки необхідної систе-
ми взаємозв’язків між елементами і важелями 
трансмісійного механізму валютного каналу для 
формування прогностичних оцінок щодо розви-
тку національного курсу є модель, яка включає 
наступну систему функціональних залежностей 
(2):

(2)

де І – обсяг інтервенцій на міжбанківському 
ринку, млн. доларів;

CR – курс гривні щодо долара США;
ORA – обсяг офіційних резервних активів, 

млн. доларів;
FC – резерви в іноземній валюті, млн. доларів;
Basis – частина міжнародних резервів, сфор-

мована монетарним золотом, спеціальними пра-
вами запозичення та резервною позицією у між-
народному валютному фонді, млн. доларів США.

Щоб обґрунтувати взаємозв’язки між факто-
рами прогностичної моделі необхідно розгляну-
ти всі результуючі чинники валютного каналу 
трансмісійного механізму грошво-кредитної по-
літики.

Трансмісійний механізм валютного каналу 
включає в себе наступні фактори-ризику та ва-
желі впливу:

- балансовий ефект зміни валютного курсу 
в залежності від структури валюти зобов’язань 
суб’єктів економіки [1, с. 50]. Напередодні роз-

/( )
( )

( )

USD UAHI Exp CR
ORA F I
ORA Linest FC Basis

=
 =
 = +

гортання фінансової кризи структура боргових 
зобов’язань резидентів відзначалася високим 
рівнем доларизації при цьому в кредитному 
портфелі в іноземній валюті вага проблемної за-
боргованості зросла в 10 разів, що створило до-
датковий девальваційний тиск на курс;

- у кризовий період акселератором сили впли-
ву валютного каналу на монетарну трансмісію 
стали очікування суб’єктів валютного ринку;

- імпорт інфляції з глобальної економічної 
системи при товарообміні відразу впливає на 
цільові монетарні показники, тому в даному ви-
падку необхідно використовувати фінансові аб-
сорбатори валютного каналу (деривативний ме-
ханізм);

- механізм девальвації реального обмінного 
курсу вплинув на скорочення дефіциту платіж-
ного балансу України.

Оскільки в кризові етапи розвитку цінового 
тренду на валютному ринку валютний режим 
був керованим з елементами ринкового регулю-
вання, то в прогнозній системі необхідно враху-
вати кореляцію результату від інтервенції НБУ 
та середньозваженим курсом на міжбанківсько-
му ринку. З цією метою було зібрано динамічні 
дані щодо вищевказаних цільових показників за 
період 2009-2013 рр. Вибір даного періоду обу-
мовлений посткризовим періодом низької лік-
відності банківського сектору та валютною пані-
кою у кінці 2013 року, на яку Національний банк 
впливав переважно через валютний канал. Дане 
ретроспективне підтверджує суттєвість зв’язку 
між волатильність курсу та виходом НБУ на від-
критий ринок.

Якщо графічно оцінити нижченаведений гра-
фік (рис. 6), можна побачити, що в етапи з най-
більшим негативним результатом від інтервенцій 
Національного банку поглиблюється волатиль-
ність валютного курсу.
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Рис. 6 Динамічний аналіз середньозваженого валютного курсу гривні до долара США 
в результаті інтервенцій НБУ

Джерело: розраховано авторами за даними НБУ [9].
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Швидкість акселерації валютного каналу, як 
видно з рис. 6 можна знизити експоненціальною 
залежністю, оскільки на початку результуючий 
показник (валютний курс) реагує швидко, проте 
надалі цей ефект нівелюється. Провівши необ-
хідні розрахунки, показники корелюються на 
рівні 5,03 % – для випадкового дискретного чис-
лового ряду зв’язок незначний, але для прогнозу 
поведінки трансмісійного каналу буде суттєвим.

Тепер можна побудувати наступну прогнос-
тичне рівняння, в якому факторною величиною 
(х) виступатиме валютний курс, а результуючим 
показником (у) буде результат інтервенцій. Ме-
тодом найменших квадратів, функціональна за-
лежність виразилась спадною лінійною регресією:

у = -0,175∙x − 273, 08.
Дана залежність ілюструє, що чим більшою 

буде волатильність обмінного курсу, тим більшої 
негативної позначки досягне результат міжбан-
ківських торгів НБУ. Сила високої девальвації 
національної одиниці майже на третину (29 %) 
впливає на валютний канал.

Оскільки у песимістичних прогнозах експер-
ти вказують на девальвацію до 15 грн за долар 
США, розроблена прогностична модель вказує, 
що інтервенційні заходи НБУ для підтримки ва-
лютного курсу матимуть від’ємний результат на 
рівні 672 тис. доларів США. Оскільки всі валютні 
зобов’язання НБУ нівелюватиме міжнародними 
резервами слід проаналізувати динаміку вико-
ристання офіційних резервних активів. Пере-
важним джерелом інтервенцій НБУ є резерви 
іноземної валюти, то нарощуватиметься порт-
фель резервних активів саме за рахунок останніх, 
а саме на 92 – 98 % протягом 2008-2012 рр.

Тому для апробації моделі слід розглянути 
зв’язок між резервами в іноземній валюті та між-
народними резервами. На рис. 7 видно, що ці 
показники розвиваються синхронно, відрізня-
ючись на величину базису у формі монетарного 
резерву, боргової позиції та обсягу спеціальних 
прав запозичення.
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Рис. 7. Кореляція руху об’ємів формування міжнародних резервів НБУ та резервних 
іноземних валют у 2008 р.

Джерело: розраховано авторами за даними НБУ [10].

Зв’язок між масивом даних обсягів формуван-
ня міжнародних резервів та резервів в іноземній 
валюті гарантується на рівні 99 %, тобто у 99 ви-
падках зі 100 у відповідь на факторний чинник 
дані показники результуватимуть у одному на-
прямі та з однаковою швидкістю. Це дає змогу 
врахувати лінійну функціональну залежність між 
міжнародними резервами та резервами у інозем-
них валютах при побудові складної прогностич-
ної системи управління валютним каналом. 

Найбільшої точки акумуляції у резервуванні 
іноземної валюти було досягнуто у серпні 2008, 
тобто напередодні стрімкого девальваційного 

стрибка курсу національної грошової одиниці. 
Активність нарощення міжнародних резервів на 
2 % можна пояснити логарифмічною залежніс-
тю, а, отже, план формування офіційних резервів 
обернено корелюється до рівня курсоутворення.

При збільшенні ймовірності реалізації де-
вальваційних очікувань, тобто знеціненні на-
ціональної грошової одиниці та падінні її купі-
вельної спроможності, НБУ нарощує величину 
резервних активів, звичайно з метою реалізації 
інтервенцій. Порівняємо дану практику з досві-
дом Федеральної резервної системи у період кри-
зи ліквідності фінансової системи (рис. 8).
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Відповідно до звітної інформації ФРС США 
було побудовано графічну інтерпретацію обсягів 
акумулювання міжнародних резервів та резервів 

в іноземній валюті. Різниця базису більш значна, 
що змістило вагу фактору захищення капіталу 
резервними валютами на рівні 63-66 %.
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Рис. 8. Кореляція руху обсягів акумуляції міжнародних резервів ФРС США та резервів 
в іноземній валюті протягом 2008 р.

Джерело: розраховано авторами за даними ФРС США [11].

На основі дисперсійного аналізу зв’язок між 
показниками гарантується на рівні 89,8 %. На від-
міну від України, для США валютний канал емісії 

не має значного значення для генерації вартості 
національної грошової одиниці.
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Рис. 9. Стан акумулювання міжнародних резервів в Єврозоні у 2008 р.*
Джерело: розраховано авторами за даними ЄЦБ [12].

Щодо показників акумулювання офіційних 
резервних активів у Єврозоні, то ступінь коре-
льованості руху обсягів міжнародних резервів 
та резервами в іноземній валюті встановився 
на рівні 81,9 %. Проте офіційні резервні активи 
профінансовані на 39,6–44,2 % в якості активів, 
зарезервованих в іноземній валюті, оскільки ва-
лютний канал емісії не характерний для курсо-
утворюючої політики ЄЦБ. Отже, статистично 
запропонована модель враховуватиме тренди 
розвитку макропоказників системи, проте по-
хибка вимірювань збільшуватиметься у міру 
зменшення значення валютного каналу в еконо-
міці.

Висновки. Отримані в процесі економетрич-
ного моделювання результати продемонстрували 
важливість розробки нових хеджових інструмен-
тів з метою зменшення валютних ризиків в умо-
вах переходу до гнучкого режиму курсоутворен-
ня. Проведене дослідження свідчить, що в якості 
такого інструменту доцільно використовувати 
прогнозні форварди зміни ринкового курсу, як 
прообраз FAI (Future agreement interest), що ак-
тивізує страхові механізми у разі зміни курсу на-
ціональної валюти. Дане завдання постає дедалі 
більш актуальним з огляду на необхідність засто-
сування Національним банком комбінованого 
підходу до валютного регулювання та трансфор-
мації валютного режиму в України.
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Summary. At the article the features of using 
currency channel transmission mechanism in 
modeling Central banks acting as an answer on 
macroeconomic shocks were considered. As a result 

have been received significant relations between links 
of currency transmission for generating confidence 
forecast estimation of national monetary unit 
movement.
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At the article the issue of using currency channel 
transmission mechanism in modeling Central banks 
acting as an answer on macroeconomic shocks was 
considered. Today for Ukraine currency channel 
have been the prevailing channel in liquidity inject-
ing, which demonstrated the most powerful sensi-
bility in National bank of Ukraine monetary trans-
mission mechanism. Therefore currency rate have to 
become key external factor in modeling monetary 
transmission for obtaining main commitment of Na-
tional bank on price stability.

With help of econometric modeling methods 
quantitatively has been assessed the impact of mon-
etary policy on the ukrainian finansisal market dur-
ing post crisis period and exchange rate turmoils in 
2013-2014 years.

The VAR-model has been constructed by authors 
in order to estimate investor, monetary base and in-
ternational reserve reaction on currency transmis-
sion.  Also will be model the behavior of transmis-

sion mechanism within links of currency channel. As 
a result will be  receive significant relations between 
links of currency transmission for the formulating 
confidence forecast estimation of national monetary 
unit movement at the established flexible currency 
rate regime.

By obtained results authors can formulate next 
conclusions. The intensification of hryvnia exchange 
rate flexibility and shifting of monetary policy priori-
ties from the external (exchange rate) component of 
hryvnia stability to the internal (price) one during 
the political and financial turmoils requires enhance-
ment of the interest rate policy. Also authors admit, 
that nowadays creating of new hedging instrumens 
such as Future interest agrrement is very important 
to avoid system crisis of deposit outflow from bank-
ing system during meltdown.

These results would help to improve in the future 
effectiveness of pursueding monetary policy by Na-
tional Bank of Ukraine.
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Аннотация. В статье проанализированы 
основные мегатенденции и перспективы их раз-
вития. Исследованы основные глобальные фак-
торы, влияющие на тенденции мирового раз-
вития. Определены перспективы дальнейшего 
развития мирового сообщества исходя из влия-
ния мегатрендов.

Анотація. У статті проаналізовано основні 
мегатенденції і перспективи їх розвитку. 
Досліджено основні глобальні чинники, що 
впливають на тенденції світового розвитку. 
Визначено перспективи подальшого розвитку 
світової спільноти виходячи з впливу мегатрен-
дов.
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Постановка проблемы. В современных 
условиях долгосрочное прогнозирование гло-
бального экономического развития невозмож-
но без учета основных глобальных тенденций 
и вызовов мировому развитию. Многолетнее 
ассиметричное перераспределение мировых ре-
сурсов развития и результатов международно-
го производства, приводит к тому, что для ряда 
стран экономическая глобализация служит при-
чиной социальной поляризации и качественным 
изменениям условий развития.

Анализ последних исследований. Основные 
мегатенденции экономического развития как 
факторы современного мира нашли свое отобра-
жение в работах таких авторов, как А. Дж.  Тойн-
би, Д. Лукьяненко, М.  Ильин, В.  Иноземцев, 
Д.  Нейсбит, которые констатируют, что обще-
ство в течение своего существования формирует 
стойкие тенденции, которые влияют на развитие 
как отдельно взятой страны, так и на мир в целом. 
Углубленное изучение и прогнозирование этих 
трендов в современных условиях создает воз-
можности влиять и прогнозировать различные 
вариации развития экономики, темпы преобра-
зований и эволюции.

Целью статьи есть анализ основных мегатен-
денций и перспектив их развития.

Обоснований полученных научных резуль-
татов. За данными различных исследований под 
мегатрендами понимают – мировые устойчивые 
макроэкономические факторы развития, влияю-
щие на бизнес, экономику, общество, культуру и 
личную жизнь всех жителей планеты [1]. В по-
следнее время международные организации все 
чаще уделяют внимание проблематике мегатрен-
дов, где основные тенденции, факторы и риски 
развития оказывают существенное влияние на 
мировую экономику.

В нашем понимании мегатренды эконо-
мического развития рассматриваются как 
основные масштабные, долгосрочные социаль-
но-политические и экономические процессы, 
определяющие качество современной мировой 
системы. Разные глобальные тренды в разной 
степени распространяются на отдельные страны 
и регионы мира, но это не лишает их глобального 
характера, как способности оказывать влияние 
на судьбы всего мира. Например в известной 
книге Дж. Нэйсбитта «Мегатренды» (вышедшая 
в 1982 году) [2] определены десять мегатрен-
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дов, которые он рассматривал через призму 
Соединенных Штатов Америки и то, как они раз-
виваются, отображается на других странах.

В целом можно выделить, так званые, 
мегатренды «вчерашнего дня», влияющие на 
нашу сегодняшнюю жизнь: трансформация об-
щества от промышленного к информацион-
ному типу; развитие интернет-технологий и 
электронной коммерции; аутсорсинг, франчай-
зинг, лизинг и др. популярные бизнес-модели, 
которые значительно расширили сферу влияния; 
демографический взрыв, изменили развитие ми-
ровой экономической системы. Эти мегатренды 
были актуальными в конце прошлого столетия и 
продолжают быть актуальными и в ХХI веке.

Сегодня можно выделить основные  
современные мегатренды экономического разви-
тия, такие как:  постиндустриализм – переход от 
индустриального общества к информационному; 
зеленая экономика – экологизация всей системы 
хозяйствования на основе управляемого разви-
тия с использованием высоких технологий (high 

tech); урбанизация, связанная с улучшениями 
образа и качества жизни и многие другие.

Рассмотрим основные долгосрочные тенден-
ции – мегатренды, которые, будут формировать 
глобальное экономическое развитие в будущем.

Главным мегатрендом можно считать соотно-
шение между ростом реального ВВП и ростом 
населения. За нашими исследованиями в про-
шлом столетии тенденции роста реального ми-
рового ВВП превышали рост населения. С 1950 
по 2000 годы прирост глобального реального 
ВВП в среднем составлял 3,7 %, с 2001 по 2013  – 
3,2 %, при этом прирост население планеты с 
1950 по 2000 год в среднем составлял 1,8 % в год, 
прирост в этот же период ВВП на душу населения 
в мире составлял приблизительно 2 %. Но с 2000 
года темп прироста населения Земли составля-
ет 1 %, рост ВВП на душу населения – 1,5 %, при 
этом рост ВВП на много опережает прирост ВВП 
на душу населения, что свидетельствует о дисба-
лансе мировой системы и новом вызове челове-
честву (табл. 1).

Таблица 1
Среднегодовые темпы роста населения и ВВП Мира, 1950–2013, %

Год Прирост населения 
мира, % Рост мирового ВВП,% Рост ВВП на душу 

населения мира,%
1950 1,89 4,9 1,47

1951-1960 2,2 5 2,12
1961-1970 2,02 4,6 2,37
1971-1980 1,85 3,5 2,76
1981-1990 1,52 2,9 1,56
1991-2000 1,26 2,6 1,22
2001-2010 1,07 3,6 1,95

2013* 1,0 2,8 1,1
2020 (прогноз) 0,87 3,3 0,9
2030 (прогноз) 0,73 3 0,2

Источник: рассчитано за данными [3]
* - данные рассчитаны авторами по отношению к предидущему периоду.

Демографические изменения касаются уско-
ренного роста мирового населения, изменения 
его структуры и «цвета», неравномерности ре-
гионального прироста населения. Это приводит 
к формирования ряда факторов и тенденций, 
которые существенно изменят специфику произ-
водства, его структуру и дислокацию в мире.

Пришло время опять вспомнить о теории 
Т. Мальтуса и ограниченности ресурсов планеты, 
а также об изыскании новых ресурсных возмож-
ностей и резервов. За данными Международного 

энергетического агентства (МЭА) мировых за-
пасов нефти хватит на 53,3 года (нефть остает-
ся основным видом топлива в мире: в 2013 году 
на нее пришлось 32,9 % общего потребления 
энергоресурсов); мировых запасов природного 
газа хватит на ближайшие 54,8 года; запасов угля 
на Земле хватит приблизительно на 270 лет [4]. 
При этом основная проблема состоит еще и в том, 
что стоимость оставшихся ресурсов растет. Здесь 
стоит отметить роль экономических механизмов 
в решении этой проблемы. Повышение цен на 
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энергоресурсы послужат стимулом для инвес-
тирования в новые технологии и постепенный 
переход к генерации энерготехнологий за 
счет возобновляемых источников энергии. 
Энергетические технологии не так давно ста-
ли двигаться в сторону «озеленения». Теперь же 
эта тенденция укрепится – все внимание будет 
сфокусировано на том, чтобы сделать произ-
водство энергии как можно более экологически 
безопасным и свести выбросы парниковых газов 
к минимуму. Поэтому остро стоит вопрос о по-
иске новых видов энергии.

За исследования Frost and Sullivan быстрая 
урбанизация станет еще одной характерной осо-
бенностью глобального развития в ближайшее 
десятилетие. В абсолютном выражении город-
ское население, увеличится на 700  млн человек 
к 2025 году, 93 % из которых будут из развива-
ющихся стран. Количество мегаполисов, на-
селение которых превышает 10 млн человек, 
вырастет с 23 в 2010 году до 37 млн в 2025 году 
[5]. По одной из версий, на Земле появятся ме-
гагорода и мегарегионы, которые будут намно-
го крупнее нынешних мегаполисов. Это так 
званые умные города, некоторые исследователи 
также называют их «смарт-города» или «смарт-
инфраструктура». Уже сейчас появляются 
первые проекты таких «умных» городов. Напри-
мер, один из крупнейших проектов подобного 
рода (его стоимость оценивается в 35 млрд долл.) 
реализуется в Южной Корее, где создается меж-
дународная экономическая зона Сонгдо, и фак-
тически воплощается в жизнь концепция «горо-
да будущего». Это дорогостоящие проекты, где 
город создается с нуля, с применением послед-
них всемирных разработок градостроительной 
науки. 

Социальная поляризация стран мира за 
экономическими доходами так же играет важ-
ную роль в формировании мегапорядка. В на-
чале XXI века на долю наиболее развитых стран 
приходится менее 12 % населения и около 60 % 
мирового ВВП. Доля наименее развитых стран в 
структуре населения Земли составляет 12 %, их 
доля в мировом ВВП – 1 % [6]. Постепенно отхо-
дит в прошлое огромное отставание в развитии 
Юга от Севера, создаются условия для формиро-
вания среднего класса, хотя проблема бедности 
полностью в мире не преодолена. Глобальный 
средний класс (за критерием доходности пред-
ставляет собой группу людей, чей годовой доход 
составляет от 10 до 100 тыс. долл. ) по состоянию 
на конец 2012 года, по подсчетам специалистов 

банка «Эйч-эс-би-си» (HSBC) составляет около 
1,1 млрд человек (доклад «Мир в 2050 году» [7]) и 
продолжает увеличиваться. Прогнозируется, что 
1,3 млрд человек достигнут уровня дохода сред-
него класса к 2030 г., а к 2050 г. – 2,6 млрд. Кро-
ме того в следующие 40 лет в Египте, Индонезии 
и Филиппинах в совокупности представителей 
среднего класса станет больше, чем в Бразилии 
или России [7]. Это способствует росту това-
ропотоков, увеличению потребительской спо-
собности, рассчитанной на средний класс и не 
учитывать этого в перспективе нельзя. 

Особого внимания требуют технологические 
тренды, Интернет-торговля, увеличение объема 
информационных данных, мобильные техно-
логии, которые создают необходимость модер-
низации и экономии Интернет-ресурсов. Уже 
сегодня количество точек интернет с каждым 
днем увеличивается: количественно, качествен-
но и технологически (ПК, ноутбуки, смартфоны, 
маршрутизаторы, видеорегистраторы, различные 
гаджеты). За прогнозом к 2020 году количество 
предметов, подключенных к интернету вырастет 
в 5 раз (с 10 до 50 млрд) [8]. Согласно Cisco про-
ект «повсеместного интернета» позволит создать 
в мировой экономике 14,4 трил долл. дополни-
тельной стоимости. Это значительно увеличит 
количество пользователей Интернет-информа-
ции и спровоцирует новые проблемы.

Регионализация рассматривается как тенден-
ция, идущая наряду с глобализацией. Глобализа-
ция и регионализация интерпретируются как диа-
лектическое взаимодействие разнонаправленных 
процессов. В мировой экономике и торговле 
четко прослеживается тенденция по созданию 
региональных экономических блоков и группи-
ровок промышленно развитых и развивающихся 
стран [9]. Этот тренд формирует повышенный 
интерес к геоэкономическим концепциям 
«больших пространств». Происходит осозна-
нное создание надгосударственных «больших 
пространств» (например, ЕС), которые служат 
эффективной моделью, способной реагировать 
на внешние и внутренние вызовы.

Трансформация энергетического комплек-
са мирового хозяйствования также демонстри-
рует новый тренд, активно смещаясь в сто-
рону увеличения использования биоэнергии. 
Традиционно энергетика считается одним из 
приоритетных направлений экономической по-
литики любого государства. Даже при исполь-
зовании энергосберегающих технологий рост 
энергозатрат к 2020 году по прогнозам составит 



179

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

около 30 % [10]. Наблюдается нарастающий дефи-
цит энергетических ресурсов и соответственно, 
дальнейшее повышение цен на энергоносители. В 
развитых странах активно ведутся исследования 
по поиску возобновляемых источников дешевой 
энергии. Одним из таких альтернативных источ-
ников выступает биотопливо. Использование 
энергии, аккумулированной в растительной би-
омассе, может сыграть заметную роль в решении 
энергетических проблем. Например, использова-
ние одной пятой энергии ветра, доступной на Зем-
ле, сможет в 7 раз превысить нынешнее потребле-
ние электричества, в сравнении с современным 
потреблением энергии [11]. В последнее время 
ветроэнергетические установки (ВЭУ) больше 
всего используются в странах Западной Европы 
(Дания, Великобритания, Нидерланды), США, 
Индии, Китае. Биоэнергетика и биотехнологии 
относятся к важнейшим средствам повышения 
эффективности и экологической безопасности 
страны и всей мирохозяйственной системы.

Констатируя данные нашего исследования   – 
ожидаемые темпы экономического развития, 
сдвиги в производительности труда и трансфор-
мация отраслевой структуры хозяйств разных 
стран существенно изменят экономическую кар-
тину мира. Процессы глобализации на основе 
НТП и ускоренное внедрение инноваций в боль-
шинстве регионов мира, особенно в крупных 
развивающихся странах, приведут к увеличению 
их доли в мировом валовом продукте, усилят их 
значение в глобальном технологическом разви-
тии. 

Нелинейность мирового развития проводит 
к неопределенности и невозможности прогно-
зирования мирового порядка на длительный 
период. Возросшее число игроков, определяю-
щих формирование мировой экономической 
динамики, принципиально отличает ситуа-
цию, сложившуюся в ХХ веке от тех тенденций, 
которые проявляются в ХХІ веке. К известным 
с середины ХХ века акторам глобализации уже 
добавились такие крупные игроки, как Китай, 
Индия, Бразилия, Иран. В 2010 году, впервые в 
мировой истории, ВВП развивающихся стран 
по паритету покупательской способности 
превысило ВВП развитых стран. Новые мировые 
игроки оказывают растущее воздействие на все 
мирохозяйственные тренды, меняют конфи-
гурацию мировой торговли, валютной сферы, 
потоков капитала и трудовых ресурсов. Обо-
стрение противоречий современного глобаль-
ного экономического развития провоцирует 

рецидивы экономического протекционизма, 
трансформацию мирохозяйственных связей и 
ряда принципов наднационального регулирова-
ния. 

Уже намечены тенденции, что меньше чем 
через 20 лет мир будет отличаться от сегодняш-
него кардинальным образом. Население Земли 
увеличится на 1,2-1,3 млрд человек и достигнет 
8,3-8,5 млрд [12]. На одну треть увеличится спрос 
на продукты питания, почти в несколько раза — 
на чистую воду, а также на энергоносители. Та-
кие континенты, как Африка и Ближний Восток, 
учитывая быстрорастущее население и потреб-
ности, будут испытывать серьезную нехватку 
продуктов питания, воды и других ресурсов.

Нарастает скорость изменения ряда ключевых 
мирохозяйственных тенденций, обусловленная 
активизацией технологической инновацион-
ной деятельности. В условиях глобализации ти-
ражирование инноваций, их освоение в сфере 
производства идет настолько стремительно, что 
зачастую трудно успевать за происходящими 
переменами. Такая ситуация спровоцирована 
тем, что центральным направлением иннова-
ционной активности становится сфера услуг 
– информационных, финансовых, инженерно-
конструкторских, медицинских и социальных. 
«Виртуальный» характер многих услуг усложня-
ет систему и возможности их анализа, оценки и 
прогноза.

Под воздействием всех этих факторов форми-
руется новая архитектура мировой экономики и 
международных отношений, начинается возврат 
к политике баланса сил на основе использова-
ния как научно-технического и экономического 
потенциала, так и элементов военной силы. 
Скорость и многовекторность мирового разви-
тия, формирование новых и углубление старых 
мегатрендов, проявление новых вызовов, не-
своевременное решение глобальных проблем 
социально-экономического развития, услож-
няют задачу долгосрочного прогнозирования 
и наднационального регулирования мировой 
системы для избегания рисков и кризисов. Ана-
лиз сценариев будущего требует нестандартных 
подходов и решений, привлечения специалистов 
самого разного профиля.

Перспективы развития глобальной 
экономической системы прямо зависят от тем-
пов разработки инноваций и скорости диффу-
зии новых технологий, формирования новых 
отраслей и модернизации «низкотехнологич-
ного» сектора промышленности и услуг, встра-
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ивание предприятий традиционных отраслей 
в структуру «инновационной экономики». Все 
эти тенденции создают объективную осно-
ву для инновационного развития, расширения 
сферы использования биоресурсов, увеличения 
потребности в наукоемных товарах, финанси-
рования биотехнологий, поиска новых видов 
энергоресурсов с целью улучшения показателей 
экономического роста и усовершенствования 
наднационального регулирования.

Радикально изменить ход мегатрендов в поло-
жительную сторону возможно. Во-первых, фор-
мированием баланса сил в международных отно-
шениях, распределив мировое влияние между 
отдельными центрами силы – полюсами. Здесь 
можно рассматривать различные конфигурации: 
биполярную, трёхполюсную, мультиполярную 
(или многополярную) и т. д. [13]. Главная цель 
баланса сил – педотвращение доминирования в 
международной системе одного или группы го-
сударств, обеспечение поддержки международ-
ного порядка. 

Во-вторых, поддержкой мирового биполяр-
ного порядка, распределением сил между двумя 
государствами. Глобальная двуполярность по-
дразумевает разделение мира на сферы влияния 
между двумя полюсами силы, создание военно-
политических блоков, иногда — строительство 
идеологического, религиозного, культурного 
барьеров. Проблема состоит в том, какая кон-
цепция одержит верх: не станет ли процесс воен-
но-политического передела мира необратимым; 
справится ли экономическая глобальная система 
с кризисными трендами. 

В третьих, это поддержка рационального 
устойчивого развития всей глобальной системы. 

Устойчивое развитие отдельных государств и 
макрорегионов определяется политической ста-
бильностью, прогнозируемыми и прозрачными 
экономическими отношениями, поддержкой 
консолидированной ответственности за обеспе-
чение безопасности развития. Сегодня триада 
устойчивого развития (экологизация, социали-
зация и экономика развития) может рассматри-
ваться только при условии базовых положений 
безопасности, иначе говоря, территориальная и 
политическая целостность есть аксиоматическая 
основа эколого-социально-экономического раз-
вития государства. Все это важные вопросы, на 
которые пока невозможно ответить односложно. 

Выводы. Таким образом, улучшение пока-
зателей мирового экономического развития в 
ХХІ веке будет во многом достигнуто благода-
ря эффективному наднациональному регули-
рованию и переосмыслению глобальных трен-
дов: использование все большим числом стран 
достижений в сфере инноваций, биотехноло-
гий, методов корпоративного, государствен-
ного и глобального управления. Мегатренды 
глобального экономического развития расс-
матриваются как масштабные, долгосрочные 
социально-экономические процессы и факторы 
определяющие качество современной миро-
вой экономической системы. Практически все 
мегатренды можно рассматривать с позитив-
ной и проблемной точек зрения. Превратить 
негативный тренд в позитивный, сложно, но его 
влияние можно ослабить, приостановить или со-
всем остановить, тем самым создать простран-
ство для развития позитивных мегатрендов, при-
дать им импульс и масштаб влияния.
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Summary. The article analyzes the major 
megatrends and their development prospects. 
The basic global factors influencing the global 
development trendswere researched. The prospects 

of further development of the international 
community on the basis of the impact of megatrends 
were determinated.
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In the modern global economic development must 
take into account the influence of the main global 
factors and trends. Global economic development of 
megatrends is large-scale, long-term socio-economic 
processes and the factors which determine the qual-
ity of the modern world economic system. Virtually 
all megatrends can be viewed in positive and prob-
lematic points of view. It is difficult to turn a nega-
tive trend into a positive trend, but its effect can be 
reduced, suspend or completely stop. That’s way, cir-
cumstances to create for the development of positive 
megatrends.

Today we can identify the main modern eco-
nomic development of megatrends. There are: post-

industrialism – the transition from industrial society 
to information; green economy – the ecologization of 
the whole economic system on the basis of managed 
development using high technology (high tech); ur-
banization associated with improvements in the im-
age and quality of life; social polarization; technology 
trends, internet trading and others. 

It is proved that the improvement in the global 
economic development in the twenty-first century 
will be largely achieved through effective suprana-
tional regulatory activity and rethinking of global 
trends: using a growing number of countries achieve-
ments in innovation, biotechnology, ecology, meth-
ods of corporate, public and global governance.
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Анотація. У статті проведено аналітичне 
дослідження динаміки та розподілу кредитних 
портфелів банків в Україні за 2009–2014 роки. 
Визначено роль окремих банків та груп банків 
у формуванні загального кредитного портфе-
ля клієнтів. Здійснено спробу оцінювання рівня 
концентрації кредитних портфелів банківською 
системою України. 

Аннотация. В статье проведено аналити-
ческое исследование динамики и распределе-
ния кредитных портфелей банков в Украине за 
2009–2014 годы. Определено роль отдельных 
банков и групп банков в формировании общего 
кредитного портфеля клиентов. Осуществле-
но попытку оценивания уровня концентрации 
кредитных портфелей банковской системой 
Украины.

Ключові слова: кредитний портфель, частка кредитів, групування банків, концентрація, індекс Херфіндаля-Хіршмана, ризик концентрації.
Ключевые слова: кредитный портфель, удельный вес кредитов, группирование банков, концентрация, индекс Херфиндаля-Хиршмана, риск 

концентрации.

Постановка проблеми. Фінансова нестабіль-
ність, в умовах якої перебуває банківська систе-
ма України, потребує глибокого аналізу причин 
та факторів, що призвели до неї з метою нівелю-
вання їх впливу в майбутньому. На думку біль-
шості як фахівців, так і практиків, вагомий вплив 
на нестабільність банківської системи здійснює 
непродумана кредитна діяльність окремих бан-
ків, наслідки роботи яких призвели не тільки до 
їх фінансової неспроможності, але й до посилен-
ня ризиків для системи в цілому. Особливо ризи-
ковими виявилися кредитні портфелі банків-мо-
нолайнерів (насамперед у роздрібному сегменті), 
які в період хиткого становища своїх клієнтів не 
змогли компенсувати свої втрати за рахунок кре-
дитування інших клієнтів. 

З огляду на це, актуалізується необхідність 
дослідження концентрації кредитних портфелів 
у банківській системі України як основного чин-
ника виникнення криз та оцінка сконцентрова-
ності кредитних портфелів банків за їх часткою 
в активах та окремих субпортфельних сегментах. 

Визначення потенційних загроз від концен-
трації кредитних портфелів банків у період фі-
нансово-економічної кризи та посткризовий 
період має важливе наукове значення для окрес-
лення стратегії формування кредитних портфе-
лів банків. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Враховуючи важливість кредитів у роботі банків, 
оцінка динаміки кредитної діяльності банків та 
основних проблем її здійснення постійно знахо-
дить своє відображення в публікаціях вітчизня-
них науковців і практиків. Однак проблематика 
управління кредитним портфелем банків роз-
глянута недостатньо. Питанням сутності кре-
дитного портфеля та необхідності управління 
ним присвячені праці Е.  М.  Морсмана-мол. [8], 
Ю.  Бугель [2], Л. О. Примостки [5], Н. К. Жукової 
та Н. В. Зражевської [15], Є. Г. Рясних, А. А. Поно-
марьова, М. О. Микитина [13], Н. В. Рогожнікової 
[1]. Однак аспектам концентрації кредитної ді-
яльності банків приділено мало уваги. Серед до-
слідників, що займаються цією проблематикою, 
можна виділити П. А. Разумовського, М. В.  По-
мазанова [16], І.В. Бєлову [9], А. П. Ковалева [17] 
та ін. Однак більшість цих праць зорієнтована на 
дослідження внутрішньої концентрації кредит-
них портфелів окремих банків, а питання кон-
центрацій ринку залишаються мало досліджени-
ми.

Метою статті є аналітичне дослідження тен-
денцій та закономірностей у розподілі кредитних 
портфелів між банками України та оцінка ступе-
ня їх концентрації.
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Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Кредитна діяльність банку є однією 
із основоположних сфер його роботи, оскільки 
саме з кредитуванням пов’язана значна частина 
прибутку банку, однак неповернення кредитів 
може привести банк до банкрутства, а з огляду 
на його положення в економіці, до нестабільнос-
ті банківської системи [1, с. 31]. Значного впливу 
на потенційні негативні наслідки від кредитуван-
ня надає сконцентрованість кредитів в окремих 
банках та недиверсифікована структура їх кре-
дитних портфелів. Тому оцінювання концентра-
цій кредитних портфелів є необхідною складо-
вою стратегії розвитку як будь-якого банку, так і 
банківської системи.

В рамках даної наукової публікації під кредит-
ним портфелем ми будемо розуміти сукупність 
наданих банком позичок, сформовану з метою 
отримання прийнятного рівня доходу та забез-
печення платоспроможності банку [2, с. 101] при 
оптимальному рівні ризику. Загальний кредитний 
портфель складається з двох частин (субпортфе-
лів) – портфеля міжбанківських кредитів та порт-
феля кредитів клієнтів. Однак порядок їх форму-
вання має різну природу, тому в статті ми будемо 
аналізувати кредитний портфель клієнтів.

Перш, ніж почати дослідження, визначимо 
сутність концентрації загалом та відносно кре-
дитних портфелів і на основі цього здійснимо 

оцінку її впливу на стан банку та банківської сис-
теми.

Концентрація (рос. концентрация; англ. 
concentration; нім. konzentration f, konzentrierung 
f) – 1) зосередження, скупчення, насичення, 
об’єднання; 2)  величина, яка характеризує кіль-
кість даного компонента у багатокомпонентній 
системі, середовищі, тобто відносна кількість да-
ного компонента в гомогенній системі ... [3].

За визначенням, поданим у Методичних ре-
комендаціях щодо організації та функціонуван-
ня систем ризик-менеджменту в банках Укра-
їни, концентрації – зосередження, скупчення 
ризику, тобто його нерівномірний розподіл між 
об’єктами [4].

Відносно кредитних портфелів такими вели-
чинами можуть бути частки кредитних портфе-
лів окремих банків (груп банків) у банківській 
системі України, а також зосередження в струк-
турі кредитних портфелів банків певної категорії 
кредитів. Формуючи кредитний портфель, бан-
кам слід додержувати певного рівня концентра-
ції, оскільки кожний банк працює в конкретному 
сегменті ринку [5, с. 88].

Отже, перш за все, проаналізуємо динаміку 
частки кредитів в загальних активах (не скори-
гованих на резерви) та сконцентрованість струк-
тури кредитних портфелів банків України, щоб 
визначити роль кредитів в їх діяльності (табл. 1).

Таблиця 1
Концентрація кредитів у банківській системі України у 2009–2014 рр. 

(за станом на 01.01 відповідного року)

Назва показника
Роки

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Кредити надані, млн. грн. 792244 747348 755030 825320 815327 911402
Активи, млн. грн. 973332 1001626 1090248 1211540 1267892 1408688
Частка кредитів в активах, % 81,40 74,61 69,25 68,12 64,31 64,70
Кредити клієнтів, млн. грн. 741441 697529 694828 755557 770977 866550
Частка кредитів клієнтів у кре-
дитному портфелі, % 93,59 93,33 92,03 91,55 94,56 95,08

Частка кредитів суб’єктів госпо-
дарювання в кредитному порт-
фелі, %

63,74 68,10 73,15 76,88 79,02 80,64

Частка кредитів фізичних осіб у 
кредитному портфелі, % 36,26 31,90 26,85 23,12 20,98 19,36

Джерело: складено та розраховано автором за матеріалами [6]

Показник частки кредитного портфеля у ва-
люті балансу (коефіцієнт концентрації) дозволяє 
визначити, наскільки банківські активи скон-

центровані на кредитному ринку [7]. Зростання 
частки свідчить про підвищення значимості кре-
дитної діяльності для банку і водночас про ймо-
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вірність зростання кредитних ризиків.
Як видно з табл.1, частка кредитів в акти-

вах становить від 64 % до 81 %, однак протягом 
останніх п’яти років спостерігається її зменшен-
ня, кредитна політика банків стає більш помір-
кованою. Причинами деякого уповільнення кре-
дитної діяльності є наслідки світової фінансової 
кризи, недостатність капіталу для покриття кре-
дитних ризиків та неспроможність банків ефек-
тивно управляти проблемною частиною кредит-
ного портфеля.

Проте, слід зазначити, що у абсолютному ви-
раженні обсяги кредитів банків постійно зроста-
ють, за період з 2009 по 2014 рр. вони збільшились 
на 119158 млн грн або на 15 %. При цьому активи 
зросли на 44 %, що є одним з факторів знижен-
ня частки кредитів в них. Збільшення ж обсягів 
кредитів частково зумовлено великою часткою 
кредитів, виданих у іноземній валюті в попередні 
періоди, та підвищенням валютних курсів.

Аналізуючи ступінь концентрації кредитно-
го портфеля банків на окремому сегменті ринку, 
ми відзначили, що банки України пріоритетним 
напрямком формування кредитних портфелів 
вважають не міжбанківський сегмент, а креди-
тування клієнтів, за останні три роки їх частка 
поступово зростає і становить на початок 2014 
р. 95 %. Кредити клієнтів здатні принести банку 
максимальні прибутки, в той час як міжбанків-
ські кредити застосовуються в основному для 
задоволення потреб в ліквідних коштах і мають 
короткотерміновий характер, такі особливості 
пояснюють вибір стратегії розвитку кредитної 
діяльності банків.

Дослідження концентрації кредитних порт-
фелів у банках за портфельною ознакою (типами 
контрагентів) показало, що протягом 2009–2014 
років спостерігається превалювання кредитів 

суб’єктам господарювання, частка яких стано-
вить від 64 % до 80 %, натомість кредити фізич-
ним особам становлять від 19 % до 36 %. Загаль-
на тенденція в розподілі кредитного портфеля 
банків демонструє зростання частки кредитів 
суб’єктам господарювання, частка ж кредитів фі-
зичних осіб поступово знижується. Причинами 
цього є як підвищена ризиковість кредитування 
фізичних осіб, їх низька платоспроможність та 
негативна кредитна історія, так і невиправда-
ність бажання окремих банків в минулому пози-
ціонувати себе як банки-монолайнери у частині 
спеціалізації на роздрібних кредитах. 

Однак, для якісного оцінювання ризику кон-
центрацій необхідним є розрахунок показника 
річного зростання окремих типів кредитів та 
портфелю в цілому. Тривожним дзвінком, що 
попереджає про можливість майбутніх проблем 
з кредитом, можна вважати суттєву розбіжність 
між темпами економічного зростання та дина-
мікою портфеля на користь останнього [8, с. 25]. 
Так, за результатами дослідження спеціалістів 
Світового банку визначено, що через 3–5 років 
після п’ятнадцяти відсоткового річного зрос-
тання кредитів з високою ймовірністю настає 
банківська криза [9, с. 111]. Розрахунок ланцюго-
вих темпів приросту кредитного портфеля бан-
ків України показав, що відбувається незначний 
приріст портфеля (максимально на 11,78 % на по-
чаток 2014 р.), а в окремі періоди – 2010 та 2013 
рр. взагалі має від’ємні значення. І відбувається 
це за рахунок значного падіння темпів зміни кре-
дитів фізичних осіб (до – 17 %), в той час, як кре-
дити юридичних осіб постійно мають позитивну 
динаміку.

Щоб проаналізувати чи відповідають зазна-
чені тенденції у розподілі кредитних портфелів 
банків за окремими групами, скористаємось на-
ступною таблицею (табл. 2)

Таблиця 2
Частка портфеля кредитів клієнтів в активах у розрізі груп банків України 

у 2009–2014 рр. (за станом на 01.01 відповідного року)

Рік Група банків, % По банківській 
системі, %I II III IV

2009 79 73 69 70 76
2010 77 66 68 66 74
2011 69 63 64 59 69
2012 70 65 59 58 67
2013 62 63 55 61 62
2014 63 66 61 63 63

Джерело: складено та розраховано автором за матеріалами [10]
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Як бачимо, частка портфеля кредитів клієнтів 
в активах банківської системи України становить 
від 62 % до 76 %, при цьому за останні 5 років 
спостерігається значне її пониження. Тенденція 
до зниження частки кредитного портфеля при-
сутня і за групами банків, лише початок 2014 р. 
демонструє незначне її збільшення у всіх групах 
банків відносно початку 2013 р. Деяке пожвав-
лення кредитування відбулось у І та ІІ групі бан-

ків на початок 2012 р. Найбільше значення част-
ки кредитного портфеля було у І групі банків на 
початок 2009 р. – 79 %. Отже, тенденції банків-
ської системи в цілому спостерігаються і за окре-
мим групами банків.

Проаналізуємо розподіл портфеля кредитів 
клієнтів за групами банків, розрахувавши частку 
окремої групи у загальних обсягах кредитів, на-
даних клієнтам банками України (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл портфеля кредитів клієнтів за групами банків України у 2009–2014 рр. 
(за станом на 01.01 відповідного року)

Джерело: складено автором за даними [10]

Рис. 1 демонструє, що основна частка кре-
дитування клієнтів припадає на банки І групи, 
вони займають від 64 % до 72 % від загального 
обсягу виданих клієнтам кредитів всіма банками 
України. Друге місце належить ІІ групі банків, 
частка якої становить від 14 % до 18 %. Банки ІІІ 
та IV груп займають майже однакову частку з де-
яким перевищенням по IV групі, однак їх частка 
незначна (від 6 % до 10 %) навіть попри наявність 
великої кількості банків у цих групах. Отже, кре-
дити клієнтів сконцентровані у І групі банків, 
а це означає, що їх неповернення автоматично 

вплине на фінансову стійкість як цих банків, так 
і банківської системи в цілому, зважаючи на ве-
лику їх значимість у банківській системі України 
за всіма аспектами.

Для визначення ролі окремих банків у фор-
муванні портфеля кредитів клієнтів банківською 
системою України нами було розраховано частки 
кредитних портфелів всіх діючих банків у загаль-
ному обсязі кредитних портфелів на відповідну 
дату, за результатами розрахунків лідерами ви-
явилися банки, наведені у табл. 3.

Таблиця 3

Банки-лідери за часткою портфеля кредитів клієнтів у банківській системі України 
у 2009–2014 рр. (за станом на 01.01 відповідного року)

Міс-це Роки:
2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 ПриватБанк 
(9,81%)

ПриватБанк 
(10,33%)

ПриватБанк 
(13,57%)

ПриватБанк 
(15,10%)

ПриватБанк 
(16,38%)

ПриватБанк 
(17,84%)

2
Райффайзен 
Банк Аваль 

(7,38%)

Райффайзен 
Банк Аваль 

(6,71%)

Укрексімбанк 
(6,94%)

Ощадбанк 
(7,23%)

Ощадбанк 
(7,37%)

Ощадбанк 
(6,45%)
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3 УкрСиббанк 
(6,80%)

Укрексім-
банк (6,65%)

Ощадбанк 
(5,97%)

Укрексімбанк 
(6,48%)

Укрексімбанк 
(5,82%)

Укрексім-
банк (5,29%)

4 Укрсоцбанк 
(5,89%)

УкрСиббанк 
(6,23%)

Райффайзен 
Банк Аваль 

(5,84%)

Райффайзен, 
Банк Аваль 

(5,25%)

Промінвест-
банк (4,25%)

Дельта банк 
(5,02%)

5 Укрексімбанк 
(5,17%)

Ощадбанк 
(6,14%)

УкрСиббанк 
(5,16%)

Укрсоцбанк 
(4,58%)

Райффайзен 
Банк Аваль 

(3,75%)

Райффайзен 
Банк Аваль 

(3,38%)

Таблиця 2 (продовження)

Джерело: розраховано та складено автором за матеріалами [10]

Аналіз табл. 3 показав, що банки-лідери за об-
сягами кредитування клієнтів, а відповідно і час-
ток у банківській системі України, залишаються 
майже незмінними протягом всього періоду і на-
лежать до І групи банків. Головним гравцем на 
ринку кредитування залишається ПриватБанк і 
його частка постійно зростає, навіть попри не-
стабільну фінансову ситуацію, станом на початок 
2014 р. вона складала 17,84 %. Поясненням цього 
можуть бути як агресивна клієнтська політика 
банку, так і згортання (уповільнення) кредитної 
діяльності частиною банків чи їх банкрутством. 
Агресивна політика в здійсненні кредитування 
клієнтів дозволила і Дельта банку посісти 4 міс-
це на початок 2014 р. Крім того, спостерігається 
зростання ролі державних банків, особливо з 
2011 р., фінансова криза 2008–2009 рр. переорієн-
тувала клієнтів на отримання кредитів у банках, 
що мають гарантії держави, а відповідно більш 
прозорі умови. Однак частка кредитного порт-
феля клієнтів у активах банків-лідерів є набагато 
меншою, ніж у середніх та невеликих банках.

Для оцінювання рівня концентрації кредит-
них портфелів банків в Україні ми застосували 
індекс Херфіндаля-Хіршмана.

Індекс Херфіндаля-Хіршмана (Herfindahl-
Hirschman Index (HHI) – показник, що викорис-
товується з метою оцінки рівня монополізації 
галузі. Він рекомендований Керівництвом з роз-
рахунку показників фінансової стійкості МВФ 
як індикатор рівня концентрації в банківському 
секторі. Розраховується як сума квадратів часток 
окремого показника діяльності банку за форму-
лою (1):

(1)

де ІНН – значення індексу; Pk – певний показ-
ник діяльності окремого банку (обсяг кредитно-

го портфеля), за яким здійснюється оцінка рівня 
монополізації ринку; Р – значення відповідного 
показника для всієї банківської системи; n – кіль-
кість банків у банківській системі.

ІНН може мати значення від 0 до 1. Встановле-
на така шкала градації рівня концентрації залеж-
но від рівня ІНН: 0 – мінімальна концентрація; 
від 0 до 0,1 – низький рівень концентрації; від 
0,10 до 0,18 – середній рівень концентрації; понад 
0,18 – високий рівень концентрації [11].

Проведені нами розрахунки індексу за дани-
ми всіх банків України щодо обсягів кредитних 
портфелів клієнтів станом на початок відпо-
відного року [10], показали такі його значення: 
2009 р. – 0,0440; 2010 р. – 0,0408; 2011 р. – 0,0449; 
2012 р. – 0,0476; 2013 р. – 0,0488; 2014 р. – 0,0529. 
Отже, ми спостерігаємо низький рівень концен-
трації кредитів у банківській системі України 
протягом всього досліджуваного періоду, при 
цьому вимальовується тенденція до поступового 
зростання індексу.

Таким чином, проведені розрахунки не під-
тверджують явної концентрації кредитів у бан-
ківській системі України, яка б могла суттєво 
впливати на погіршення середовища функціо-
нування банків, отже причина подібної ситуації, 
скоріш за все, криється у необґрунтованій по-
літиці щодо формування кредитних портфелів 
окремих банків. Щоб з’ясувати це потрібно ви-
значити типи кредитної політики банків.

За рекомендаціями світових фінансово-кре-
дитних організацій, якщо в активах банку креди-
тування займає менше 65 %, то кредитна політика 
банку є пасивною, якщо частка перевищує 75 % – 
агресивною [12, с. 199]. За цим підходом ми здій-
снили розподіл банків за даними на 01.01.2014 р. 
(табл. 4).
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Таблиця 4
Групування банків України за часткою кредитних портфелів у активах

 станом на 01.01.2014 р.

Група 
банків

Кількість 
банків у 

групі, од.

Частка кредитного портфеля в активах, %
до 65 65–75 більше 75

кількість 
банків, од.

частка,
%

кількість 
банків, од.

частка,
%

кількість 
банків, од.

частка,
%

І 15 7 46,7 6 40,0 2 13,3
ІІ 20 9 45,0 5 25,0 6 30,0
ІІІ 23 13 56,5 4 17,4 6 26,1
ІV 122 73 59,8 23 18,9 26 21,3

Джерело: розраховано та складено автором за матеріалами [10]

Дані табл. 4 демонструють, що більша части-
на банків на початок 2014 р. проводила пасивну 
кредитну політику, тим самим зменшуючи ри-
зик, при чому чим нижчою є група, тим біль-
шою є частка банків, яким притаманна стримана 
кредитна політика. Проте, проведення помірко-
ваної кредитної політики (оптимальної з точки 
зору «ризик-дохід») характерне лише для банків 
І групи, на них припадає 40 % від загальної кіль-
кості банків в групі, банки ІІ–ІV проводять або 
пасивну, або агресивну кредитну політику. Серед 
банків ІV групи, значна кількість має частку кре-
дитного портфеля в активах, що перевищує 90 %. 
Однак, агресивна політика може бути обґрунто-
ваною тільки надмірними прибутками і не може 
бути постійним явищем [13, с. 4].

За іншим підходом до оцінювання ризиковос-
ті кредитної політики банків, якщо частка креди-
тів у активах більше 70 %, то можна вважати, що 
банк проводить «агресивну» кредитну політику 
(при агресивній політиці верхня межа – 78 %, 
далі – невиправдано небезпечна кредитна діяль-
ність); якщо частка менше 60 %, то це означає, що 
банк проводить «обережну» кредитну політику 
(при обережній кредитній політиці нижня межа 
встановлюється на рівні 53 %; якщо значення по-
казника нижче 53 %, то в банку є загроза недо-
одержання прибутку) [14].

Якщо у 2009 р. банків, у яких частка креди-
тів клієнтів становила більше 90 % активів, було 
всього два – «Національний кредит» (ІV  гру-
па, 95 %) та Фінансовий союз Банк (ІІІ група, 
90  %), то вже у 2010 р. їх кількість становила 
10  – Іпобанк (97 %), Унікомбанк (96 %), Діалог-
банк (64  %), Єкатеринославський комерційний 
банк, Соцкомбанк, «Приватінвест» (по 91 %), 
Акцент-банк, Західінкомбанк, Банк Національ-
ний кредит та Всеукраїнський банк розвитку (по 

90 %), всі зазначені банки належать до ІV групи. 
У 2011  р. кількість таких банків зменшилась до 
5, однак зросли їх частки – Унікомбанк (98  %), 
Соцкомбанк (96 %), Західінкомбанк (95  %), 
«Володимирсь кий» (93  %), «Столичний» (90 %), 
всі банки ІV групи. Початок 2012 р. знову про-
демонстрував збільшення кількості банків, у 
яких частка кредитних портфелів має критичне 
значення, а саме: Унікомбанк (98 %), Інтеркре-
дитбанк (96 %), «Аксіома» (95 %), «Фінансова 
ініціатива» (92 %), Західінкомбанк (91 %), банк 
«Восток» та Єкатеринославський комерційний 
банк (по 90 %). Всі банки, крім банку «Фінансова 
ініціатива» (відноситься до ІІ групи), належать 
до ІV групи. У 2013 р. банків зі значною часткою 
кредитів було шість – Банк «Таврика» (98 %), Уні-
комбанк (97 %), Діві Банк та «Аксіома» (по 94 %), 
банк «Конкорд» (93 %) та Єкатеринославський 
комерційний банк (по 91 %), два банки відно-
сяться до ІІІ групи, решта – до ІV. Однак початок 
2014 р. знову показав збільшення кількості бан-
ків з критичною часткою кредитів – до 6, серед 
них банк «Аксіома» (96 %), Реалбанк (94 %), банк 
«Софійський» (92 %), Брокбізнесбанк та Діві 
Банк (по 91 %), а також банк «Велес» (90 %). До 
цієї когорти потрапили банки не тільки ІV, але й 
ІІ та ІІІ групи. Як бачимо, перелік банків, що ма-
ють вкрай агресивну кредитну політику та кон-
центрацію кредитів клієнтів, майже незмінний 
протягом п’яти років. Більшість з них станом на 
жовтень 2014 р. Національним банком України 
визнані неплатоспроможними.

Висновки. Провівши аналіз стану та тенден-
цій у формуванні банками кредитних портфелів 
та їх концентрації на кредитному ринку України, 
можна зробити наступні висновки:

1) протягом останніх п’яти років спостеріга-
ються низькі темпи зростання обсягів кредитних 
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портфелів у банках України, причинами цього 
можуть бути дефіцитність фінансових ресурсів, 
що зменшує можливості банків щодо кредиту-
вання, об’єктивне зменшення попиту на кредити 
у зв’язку з несприятливою ситуацією в світовій 
економіці та політичною і економічною кризою 
в Україні, функціонуванні на кредитному ринку 
банківських установ з низьким рівнем плато-
спроможності та здатності управляти ризиками;

2) загальної концентрації кредитних порт-
фелів у банківській системі не спостерігається, 
а кредитна політика банків є досить поміркова-
ною, однак кредитна концентрація відбувається 

в окремих банках, левова частка яких належить 
до банків IV групи, крім того, вони мають про-
блеми з капіталізацією, що стало причиною ви-
знання неплатоспроможними більшості банків, в 
яких частка кредитів клієнтам в активах переви-
щувала 90 %;

3) для уникнення надмірної концентрації кре-
дитних портфелів регуляторним органам слід 
встановити обмеження не тільки у вигляді нор-
мативів кредитного ризику за окремим клієнта-
ми, а й відносно максимальної частки кредит-
ного портфеля в активах, особливо для банків з 
низьким рівнем капіталізації.
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Summary. This article provides an analytical 
research of dynamics and distribution of banks 
loan portfolios in Ukraine for 2009–2014 years. The 

role of individual banks and groups of banks in the 
formation of the general loan portfolio is defined. The 
evaluation of the concentration of loans in Ukraine is 
done.

Key words: loan portfolio, the share of loans, banks grouping, Herfindahl-Hirschman Index, concentration risk.

Identification of potential threats from the con-
centration of loan portfolios in the banking system 
of Ukraine has great scientific importance to define a 
strategy of formation of banks’ loan portfolios.

The aim of the article is an analytical investiga-
tion of trends and patterns in the distribution of loan 
portfolios among banks of Ukraine and the assess-
ment of their concentration.

Credit activities of banks is a fundamental area of 
its work, but its riskiness in view of the position of 
banks in the economy can lead to instability of the 
whole economic sphere. Significant negative impact 
on the situation in the banking system provides the 
concentration of loans in some banks and non-diver-
sified structure of their loan portfolios.

Within this article we mean concentration as a ac-
cumulation of risk, its irregular distribution between 
objects. In respect of loan portfolios such values can 
be parts of the loan portfolios of individual banks 
(bank groups) in the banking system, and concentra-
tion of certain categories of loans in the credit port-
folio of banks.

The determination of the dynamics of the concen-
tration ratio, which shows how the banking assets are 
concentrated in the credit market, defined that the 
share of loans in total assets ranges from 64 % to 81 
%, but over the past five years we can see its reduc-
tion, the credit policy of banks become more reason-
able.

Share of customer loan portfolio assets of the 
banking system of Ukraine is from 62 to 76%, and 
we can see significant reduction for last 5 years. The 
trend to decrease the share of the loan portfolio is 
also present in the group of banks. The biggest share 
of lending is related to banks of 1 group, they occupy 

from 64 % to 72 % of the total loans granted to cus-
tomers by all banks in Ukraine.

Investigation of concentration of loan portfolios 
according to portfolio characteristic showed that 
during 2009–2014 years we can see the prevalence of 
loans to economic entities, which part is for 64 % to 
80 %.

To assess the level of concentration of loan port-
folios of banks in Ukraine, we used the Herfindahl-
Hirschman index, the calculations showed low con-
centrations of loans in the banking system of Ukraine 
during 2009–2014 years. The banks which are leaders 
of lending remain constant and belong to the first 
group of banks. The main player of the credit market 
remains PryvatBank and its share is growing. Howev-
er, the share of loan portfolio in assets leading banks 
is much lower than in medium and small banks.

Most of banks conduct passive credit policies, but 
realization of conservative credit policy (optimal in 
terms of «risk-return») is related only to banks of 1 
group, significant quantity of banks of 4 group con-
duct aggressive politics, have a share of the loan port-
folio in total assets, exceeding 90 %.

After analyzing of trends in the concentration of 
credit portfolios in Ukrainian banks we can draw the 
following conclusions:

1) there are low rates of growth in loan portfolios 
in banks of Ukraine during the last five years;

2) according to official statistics, the total con-
centration of loan portfolios in the banking system 
is not observed, and monetary policy is quite reason-
able, but the credit concentration takes place in some 
banks, the biggest share of which belongs to banks of  
IV group;

3) in order to minimize concentration of risks 
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regulator authorities should set limits not only in the 
form of credit risk ratios for individual customers, 
but also for the maximum share of the loan portfolio 

in total assets, especially for banks with low capital-
ization.
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РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНИХ
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Анотація. У статті досліджено значення 
та роль банківського нагляду в забезпеченні 
стійкості банків та запобіганні кризовим яви-
щам в банківській сфері, розглянуто основні 
моделі наглядових систем за фінансовою 
сферою, а також напрями удосконален-
ня нагляду за діяльністю банків у контексті 
реструктуризаційних процесів.

Аннотация. В статье исследовано значение и 
роль банковского надзора в обеспечении устой-
чивости банков и предотвращения кризисных 
явлений в банковской сфере, рассмотрены ос-
новные модели надзорных систем за финансо-
вой сферой, а также направления совершен-
ствования надзора за деятельностью банков в 
контексте реструктуризационных процессов.

Ключові слова: банківське регулювання, економічні нормативи, методи нагляду.
Ключевые слова: банковское регулирование, экономические нормативы, методы надзора.

Постановка проблеми. Нині у суспільстві 
значно зросла частка негативних оцінок діяль-
ності як окремих банківських інститутів, так 
і банківської спільноти загалом, їх ролі в роз-
гортанні кризових явищ, спроб використання 
коштів платників податків для порятунку збан-
крутілих фінансових установ. Ось чому дедалі 
частіше лунають заклики як до часткових, так і 
до глобальних змін у практиці банківського ре-
гулювання та нагляду, націоналізації банківських 
установ тощо [1, с. 3]. Саме тому важливо, як за-
безпечити функціонування банківського нагля-
ду, так і оцінювати ефективність його роботи.

До недавнього часу основна увага регулятора 
була спрямована на платоспроможність та стій-
кість окремих банків. Криза висунула необхід-
ність системного регулювання фінансової сфери 
загалом. Системний підхід полягає у належному 
регулюванні ринків і операцій, що відображають 
взаємозв’язок між банками, а також між банками 
й іншими суб’єктами фінансової системи [2].

Сучасний стан банківського нагляду харак-
теризується тим, що в Україні досі не вико-
ристовуються єдині підходи щодо нагляду за 
фінансовими установами. Відсутність чіткої нор-
мативно-правової бази, оперативного реагуван-
ня на фінансові проблеми комерційних банків, 
збільшення рівня кредитних, валютних і інших 
видів ризиків вимагає формування гнучкої сис-
теми банківського нагляду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вітчизняні науковці відзначають, що в сучасних 
умовах виникає необхідність удосконалення ме-
тодів регулювання банківською діяльністю. Так, 
О. Поздняков акцентує на тому, що основна про-
блема банківського регулювання пов’язана з тим, 
що в Україні воно базується на формальних кри-
теріях: поки вони дотримуються, Національний 
банк України не може зобов’язати комерційний 
банк здійснити так звані коригуючі заходи й при-
вести свої операції у відповідність до високих 
стандартів ведення банківського бізнесу. Проте, 
саме формальний характер критеріїв оцінки ді-
яльності банків створює умови для їх адаптації 
практично до будь-яких регулятивних обмежень 
[3, с. 106].

Сьогодні пруденційні вимоги, на яких ґрун-
тується сучасний підхід до банківського нагляду, 
потребують вдосконалення з огляду на забезпе-
чення оцінки безпеки та надійності фінансових 
установ, які підлягають нагляду, і своєчасного 
втручання за умов, коли робота установи нагля-
довим органом визнана необачливою чи небез-
печною.

Дослідженню концептуальних засад банків-
ського нагляду присвячено низку праць відомих 
вчених-науковців таких як: О. Д. Вовчак, І. Б. Іва-
сів, В. І. Міщенко, В. С. Стельмах, Т. О. Смовжен-
ко, О. О. Чуб, А. П. Яценюк та ін. Водночас по-
стійні зміни у вітчизняній ринковій кон’юнктурі, 
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фінансово-економічна нестабільність у державі 
породжують пошук нових напрямів підвищення 
ефективності регулювання та нагляду за фінан-
совим сектором в Україні. Тим більше, що плану-
вання програм оздоровлення має відбуватися в 
банку за погодженням (на предмет прийнятнос-
ті) з органом нагляду, якщо нагляд визнає про-
блемне становище цього банку.

Метою статті є визначення ролі банківсько-

го нагляду як передумови запобігання кризовим 
явищам в банківській сфері і проведення ре-
структуризації і реорганізації банків.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Аналіз літературних джерел свідчить, 
що існують три моделі наглядових систем за фі-
нансовою, у тому числі і банківською, сферою: 
секторна модель, модель єдиного нагляду, модель 
нагляду за завданням (рис. 1) [4, с. 147].

Рис. 1. Моделі наглядових систем за фінансовою сферою

Джерело: [4, с. 148].

Секторна модель базується на чіткому розпо-
ділі завдань і функцій наглядових органів за ді-
яльністю окремих секторів фінансового ринку – 
банківського, страхового та фондового. Секторна 
модель є найпоширенішою. Це пояснюється тим, 
що така модель дає змогу регулювати окремі сег-
менти фінансового ринку з урахуванням специ-
фіки їх діяльності та впливу на неї агентів ринку. 
До основних недоліків секторної моделі можна 
віднести те, що за нею не завжди можна досяг-
ти узгодженості в діяльності наглядових органів 
щодо визначення стратегій розвитку фінансово-
го ринку [4, с. 148]. Нині цієї моделі нагляду до-
тримуються такі країни, як Греція, Іспанія, (Іта-
лія, Португалія, Франція (в поєднанні з моделлю 
за завданнями) та Україна. 

Модель за завданнями передбачає розподіл 
обов’язків наглядових органів на основі завдань 
і функцій нагляду: на пруденційний нагляд за ді-
яльністю фінансових посередників та на регулю-
вання бізнесу у фінансовій сфері. Це – так звана 

модель двох вершин. Її використовують лише в 
чотирьох європейських країнах: Нідерландах і 
частково у Франції, Італії, Португалії. 

Вплив глобалізаційних процесів та фінансо-
во-економічних криз зумовлюють впроваджен-
ня моделі єдиного наглядового органу. За цією 
моделлю всі наглядові функції зосереджуються 
у мегарегулятора. Єдиною функцією централь-
ного банку при цьому залишається здійснення 
монетарної політики для забезпечення цінової 
стабільності. Однією з перших такий орган ство-
рила Швеція у 1991 р. Сьогодні мегарегулятори 
сформовані в таких країнах, як Австрія, Данія, 
Люксембург, Мальта, Німеччина, Норвегія та ін.

Водночас нині відсутня єдина модель фінан-
сового мегарегулятора як із позиції концентрації 
наглядових функцій щодо різних фінансових по-
середників грошового ринку, так і з погляду ін-
ституційної структури. У таких країнах, як Нідер-
ланди, Греція, Іспанія, Нова Зеландія, Бразилія, 
Болгарія, Хорватія, Індія, Ізраїль, Румунія, Росія, 
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Чехія, органом, на який по кладено функції бан-
ківського нагляду, є центральний банк, а в окре-
мих країнах (Естонія, Латвія, Мальта, Угорщина, 
Великобританія, Німеччина, Китай) єдиний на-
глядовий орган відокремлено від центрального 
банку, і він є незалежним спеціалізованим нагля-
довим органом (наприклад, у Китаї  – це комісія з 
банків ського регулювання).

Нагляд за фінансовим ринком в Україні здій-
снюють на основі секторної моделі, тобто декіль-
кома державними установами. Так, діяльність 
банків контролює Національний банк України 
(НБУ), роботу кредитних спілок, стра хових ком-
паній, ломбардів, недержавних пенсійних фондів 
та інших небанківських фінансових посередни-
ків – Національна комісія,що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
діяльність ринку цінних паперів – Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку.

На відміну від інших органів регулювання та 
нагляду за фінансовим сектором, лише Націо-
нальний банк України є економічно самостій-
ним органом, який здійснює видатки за рахунок 
власних коштів у межах за твердженого коштори-
су, а в обумовлених випадках – за рахунок дер-
жавного бюджету. Кошторис доходів та витрат 
повинен забезпечувати можливість виконання 
Національним банком України його функцій, 
визначених Конституцією України та Законом 
України «Про Національний банк України» [5]. 
Посилення незалежності органів регулювання 
та нагляду за фінансовим сектором вимагає від-
повідного забезпечення підзвітності та прозо-
рості у його діяльності. Йдеться насамперед про 
підзвітність перед широкою громадськістю (сус-
пільством), а також – перед демократично узако-
неними інституціями, як правило, перед Верхо-
вною Радою України та урядом [ 6, с. 9].

Спираючись на результати висвітлених в еко-
номічній літературі досліджень, можна зробити 
висновок, що сьогодні значна кількість вчених – 
економістів схиляється до думки, що після ста-
білізації вітчизняної фінансової системи необхід-
но впровадити модель єдиного нагляду, щоб усі 
функції вищевказаних державних органів були 
передані єдиному регулятору. Основною причи-
ною створення такого органу є процес універса-
лізації вітчизняних фінансових установ, впрова-
дження ними «змішаних» бізнес-продуктів. Так, 
сучасні банківські продукти можуть містити в 
собі послуги страхування або пропозиції щодо 
управління цінними паперами клієнтів. Контр-
оль за розвитком таких «змішаних» бізнес-про-

дуктів значно ускладнює роботу спеціалізовано-
го органу нагляду [4, с. 149].

Крім універсалізації, подальший розвиток 
одержує процес консолідації (об’єднання) фінан-
сових установ у холдинги, корпорації, асоціації 
тощо. Спеціалізований орган не завжди в змозі 
адекватно оцінити фінансові ризики таких кон-
гломератів. Упродовж останніх десяти років у 
світі посилюються тенденції відходу від сектор-
ної моделі нагляду до моделі єдиного наглядово-
го органу. Тому з кінця 1990-х рр. від секторної 
моделі відмовилися 13 європейських країн.

Сьогодні Національний банк України при 
здійсненні нагляду та регулюванні застосовує 
значну кількість методів. Проте, необхідно зазна-
чити, що наглядові органи не завжди вчасно по-
мічають проблеми банків, свідченням чого була 
кризова ситуація в Промінвестбанку, яка вини-
кла на початку жовтня 2008 року і не була вчасно 
помічена наглядовим органом. Таким чином, пе-
ред законодавцями лежить завдання допомогти 
наглядовому органу перейти на якісно вищий рі-
вень роботи через реорганізацію процесу нагля-
ду та вдосконалення законодавства [7].

Аналіз літературних джерел [4, 6, 8] засвідчує 
той факт, що сучасні наукові підходи розмежову-
ють банківський нагляд на три етапи (залежно 
від життєвого циклу банку):

1. Етап «зародження». На цьому етапі про-
водиться нагляд за тим, щоб кредитна установа 
за розміром капіталу та іншими відповідними 
чинниками відповідала чинному законодавству 
щодо реєстрації та ліцензування банківських 
установ. Інструментарієм нагляду на першому 
етапі є: аналіз статуту банку; аналіз бізнес-пла-
ну, що визначає види діяльності, які банк планує 
здійснювати на найближчий рік, та стратегію ді-
яльності банку на найближчі три роки; перевірка 
інформації про фінансовий стан учасників, які 
матимуть істотну участь у банку; перевірка відо-
мостей про кількісний склад спостережної ради, 
правління (ради директорів), ревізійної комісії; 
перевірка відомостей про професійну придат-
ність та ділову репутацію голови та членів прав-
ління (ради директорів) і головного бухгалтера 
банку; контроль за мінімальним розміром ста-
тутного капіталу; перевірка наявності матеріаль-
но-технічної бази тощо.

2. Етап «становлення» (зростання активів 
банку, фінансових показників тощо). На друго-
му етапі банківський нагляд має бути зосередже-
ний на запобіганні виникненню кризових ситу-
ацій у роботі кредитної установи, на виконанні 
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обов’язкових економічних нормативів НБУ, норм 
відрахувань до резервів на покриття можливих 
збитків. Інструментарієм нагляду на цьому етапі 
є: контроль фінансової, управлінської та статис-
тичної звітності; проведення інспекційних пере-
вірок; аналіз висновків внутрішніх та зовнішніх 
аудиторів; застосування заходів впливу, до яких 
належать: зупинення виплати дивідендів чи роз-
поділу капіталу в будь-якій іншій формі; вста-
новлення для банку підвищених економічних 
нормативів; підвищення резервів на покриття 
можливих збитків за кредитами та іншими ак-
тивами; обмеження здійснення окремих видів 
операцій з високим рівнем ризику; заборона на-
давати бланкові кредити; накладення штрафів на 
керівників банку тощо.

3. Етап «згасання». На третьому етапі бан-
ківський нагляд має контролювати процес про-
ведення санації кредитної установи, тобто ви-
ведення із стану фінансової кризи, або процес 
ліквідації банку. Інструментарій нагляду на цьо-
му етапі такий: призначення тимчасової адміні-
страції банку, що здійснюється у разі: система-
тичних порушень законних вимог Національного 
банку України; зменшення розміру регулятивно-
го капіталу банку нижче встановленого розміру 
упродовж останніх 6 місяців при одночасному 
порушенні хоча б одного економічного нормати-
ву; наявності клопотання банку про призначення 
тимчасової адміністрації; введення мораторію на 
задоволення вимог кредиторів; призначення лік-
відатора банку тощо.

Основним інструментом пруденційного ре-
гулювання банків в Україні є економічні норма-
тиви, які встановлюються Національним банком 
України з метою захисту інтересів вкладників та 
кредиторів і забезпечення фінансової надійності 
банків. Саме завдяки нагляду на основі контролю 
за дотриманням економічних нормативів вдаєть-
ся вчасно реагувати на відхилення в діяльності 
конкретного банку та, таким чином, передувати 
реалізації ризику втрати фінансової стабільності 
банківської системи України.

Водночас на практиці банки часто знаходять 
шляхи забезпечення виконання нормативів при 
наявності високих ризиків. Так, у період роз-
гортання економічної кризи спостерігалися не-
поодинокі випадки значної втрати платоспро-
можності окремими банками при виконанні усіх 
економічних нормативів [9, с. 137]. Те ж саме 
стосується нормативів капіталу, при дотриманні 
яких рівень ж капіталізації банківської системи 
є недостатнім. В даному випадку сукупний обсяг 

власного капіталу банків залишається меншим 
за статутний капітал, що пояснюється значними 
обсягами накопичених збитків упродовж 2009–
2011 років. Загалом за 2012 рік розмір власного 
капіталу зріс на 9,5 % (14,7 млрд грн) [10].

Вважаємо, що для підвищення ефективнос-
ті пруденційного банківського нагляду система 
обов’язкових економічних нормативів має онов-
люватися і адаптуватися до конкретних умов ді-
яльності банків, до їх спеціалізації.

Головним об’єктом контролю з боку НБУ при 
здійсненні нагляду на основі оцінки ризиків є сис-
тема ризик-менеджменту банку. Залежно від роз-
мірів банку системи можуть значно відрізнятися 
одна від одної ступенем складності банківських 
операцій і рівнем ризиків, які бере на себе банк. 
Зазвичай для невеликих кредитних установ, за-
йнятих у традиційній сфері банківських послуг, 
достатнім вважаються використання найпрості-
ших інструментів управління ризиками. Водно-
час банки, що входять до І групи, повинні мати 
досконалішу систему ризик-менеджменту.

Методи нагляду на основі оцінки ризиків і 
методи нагляду на основі виконання встанов-
лених вимог певною мірою збігаються, однак 
основна увага нагляду на основі оцінки ризиків 
приділяється не перевірці виконання формаль-
них регулюючих вимог, а перевірці ефективності 
механізму управління ризиками. Завдяки цьому 
національний регулятор може визначити, на-
скільки ефективну до ризиків політику здійснює 
керівництво банку та чи забезпечуватиме така 
політика стійкість банку в майбутньому[4, с. 150].

Перевагами застосування нагляду на основі 
оцінки ризиків є те, що він дозволяє НБУ оціню-
вати загальний рівень ризиків на час перевірки 
та прогнозувати його подальше збільшення або 
зменшення та концентрує свою увагу на тих опе-
раціях, що мають підвищений ризик.

Значний вплив на стабільність банків та ре-
структуризаційні процеси в банківській системі 
має введення в практику діяльності банків як ви-
мог Базеля ІІ,так і Базеля ІІІ. З урахуванням існу-
ючої ситуації в банківській сфері, на нашу думку, 
слід розглянути пакет пропозицій, що містить 
Базель III. Водночас Базель III не є документом, 
спрямованим виключно на оцінку діяльності 
окремих банків (мікрорівень). Він має за мету 
комплексне виявлення процесів, притаманних 
кредитним установам (макропруденційний рі-
вень), а саме – системного ризику та нового ро-
зуміння капіталу.

У ньому доцільно виділити дев’ять принципо-
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вих нововведень / проривів (breakthrough): чоти-
ри з них стосуються мікрорівня, а саме побудови 
нагляду на основі оцінки ризиків конкретного 
банку, враховуючи його специфіку; п’ять – стосу-
ються рівня системи (макрорівня), тобто оцінка 
системи, виходячи з ризиків, на які вона наража-
ється.

Новий (змінений) підхід до розрахунку капі-
талу передбачає концентрацію на капіталі пер-
шого рівня, тобто реальних грошових коштах 
акціонерів, що є принциповою відмінністю по-
рівняно з механізмом розрахунку капіталу від-
повідно до рекомендацій Базеля II, які передба-
чали комбінування різних складових капіталу 
(зокрема до капіталу першого рівня включались 
інноваційні інструменти), виділення трьох рівнів 
капіталу, кожний з яких мав свої ліміти.

Водночас зміни, які впроваджуються з при-
йняттям Базеля ІІІ порівняно з вимогами Базе-
ля ІІ, можуть призвести до нестачі капіталу ба-
гатьох банків світу. Так, Німеччині для десяти 
найбільших німецьких банків буде потрібно 105 
млрд. євро. За оцінками JPMorgan, якби новий 
стандарт був введений з кінця 2010 року, загаль-
ний дефіцит ліквідності для 28 найбільших єв-
ропейських банків становив 493 млрд євро, при 
цьому три провідних французьких банки – BNP 
Paribas, Societe Generale і Credit Agricole – вияви-
лися б підготовленими гірше за всіх, оскільки їм 
бракувало 173 млрд євро [11].

Незважаючи на певні недоліки, фахівці схиля-
ються до думки, що все ж доцільно впроваджува-
ти нові стандарти, як один із кроків для стабілі-
зації вітчизняного фінансового ринку та процесу 
євроінтеграції України [12]. На думку експертів, 
впровадження європейських основних принци-
пів ефективного банківського нагляду може зна-
чно покращити стабільність банківського сек-
тора України. Відомо, що сучасний вітчизняний 
банківський сектор характеризується слабкістю 
протистояти внутрішнім та зовнішнім кризовим 
явищам.

У той же час, успішне впровадження європей-
ських принципів ефективного банківського на-
гляду в банківський сектор України передбачає 

наявність: компетентних і професійних фахівців, 
що працюють у сфері банківського нагляду; пев-
них законодавчих актів, що сприяють проведен-
ню стабільної і стійкої банківської політики; від-
повідних вимог до системи ризик-менеджменту; 
відповідних вимог з ведення бухгалтерського об-
ліку, складання фінансової звітності і розкриття 
інформації, виконання яких забезпечувало б фі-
нансову прозорість банку [13].

Окремим напрямом для удосконалення здій-
снення банківського нагляду в Україні є удо-
сконалення процедури діагностування кризи 
на ранніх стадіях. Останнім часом експерти все 
частіше прогнозують третю хвилю світової фі-
нансово-економічної кризи, яка досягне свого 
максимуму в 2020–2040 рр. і матиме ще більші 
негативні наслідки для світової фінансової систе-
ми, ніж дві попередні. Серед причин можна виді-
лити наступні: зростаючий бюджет накопичених 
кредитних боргів світових економік, підвищення 
ролі експортних операцій у зростанні національ-
них економік, зниження ділової та інвестиційної 
активності й посилення конкуренції [14, с. 20].

Можливим подальшим сценарієм розвитку 
ситуації в банківській сфері України є збільшен-
ня угод із злиття та поглинання банків, а також 
створення банківських груп. З метою підвищен-
ня рівня капіталізації комерційних банків важли-
во стимулювати злиття та об’єднання невеликих 
банківських установ. Це допоможе збільшити 
капітал, врятувати від банкрутства суспільно 
важливі банки, підвищити ефективність через 
скорочення витрат.

Висновки. Сучасна система банківського на-
гляду в Україні розбудовується відповідно до по-
ложень законодавства ЄС з питань банківської 
діяльності, Основних принципів ефективного 
банківського нагляду, розроблених Базельським 
комітетом з питань банківського нагляду, та з 
урахуванням міжнародної практики. Якісний і 
ефективний банківський нагляд – одна з голо-
вних передумов стійкості банківської системи, її 
належного функціонування та бездоганного ви-
конання нею основних функцій.
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Summary. The article explores the role of banking 
supervision in ensuring the stability of banks and 
preventing crises in the banking sector, the basic 

models of supervisory systems for the financial sector 
and ways of improving banking supervision in the 
context of restructuring processes are considered.
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Current state of banking supervision is character-
ized by the fact that Ukraine is still not used a uniform 
approach for the supervision of financial institutions. 
The absence of a clear regulatory framework, a rapid 
response to the financial problems of the commercial 
banks, increasing level of credit, currency and other 
risks requires a flexible system of banking supervi-
sion.

The purpose of this article is to determine the role 
of banking supervision as preconditions prevent the 
crisis in the banking sector and the restructuring and 
reorganization of banks.

The article considers three models of the super-
visory systems for finance, including banking, area: 
circular model, a model of singular supervision, a 
model of supervision for task. Supervision of finan-
cial market in Ukraine is carried out on the basis of 
the circular model, i.e., several government agencies. 
Approaches that separate banking supervision in 
three stages (depending on the life cycle of the bank): 
the stage of “origin”, the stage of “development” stage 
“fading” are considered in the article.

The modern system of banking supervision in 
Ukraine is built in accordance with the provisions of 
EU legislation on the issues of banking activity.
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Анотація. У статті розглянуто стратегії 
управління волатильністю та методи її оцінки. 
Досліджено застосування цих стратегій для 
хеджування фондових портфелів на прикладі 
індексів S&P500, DAX. Показано, що для ефектив-
ного управління портфелем впродовж довгого 
періоду інвестування необхідно використову-
вати динамічний підбір оптимальних методів 
оцінки волатильності та рівнів її обмеження.

Аннотация. В статье рассмотрены стра-
тегии управления волатильностью и методы 
ее оценки. Исследовано применение этих стра-
тегий для хеджирования фондовых портфелей 
на примере индексов S&P500, DAX. Показано, что 
для эффективного управления портфелем в те-
чение длительного периода инвестирования не-
обходимо использовать динамический подбор 
оптимальных методов оценки волатильности 
и уровней ее ограничения.

Ключові слова: волатильність, фондовий ринок, хеджування, фінансова криза, ризик-менеджмент.
Ключевые слова: волатильность, фондовый рынок, хеджирование, финансовый кризис, риск-менеджмент.

Постановка проблеми. Нещодавня фінансова 
криза показала обмеженість стратегій управлін-
ня ризиками, що засновані на диверсифікацій-
ному принципі розподілення активів. Швидкі 
та раптові корекції на фондових, товарних та 
ринках нерухомості є яскравим прикладом того, 
чому диверсифікації, як географічно, так і за 
класами активів, не є ні достатнім, ні надійним 
механізмом контролю за ризиками. Під час криз 
історичні кореляції між класами активів та їх 
характеристики волатильності, як правило, кар-
динально змінюються; класи активів, які за нор-
мальні часи були не корельовані, раптом стають 
висококорельованими, а альтернативні інвести-
ції, які були обрані на основі їх здатності генеру-
вати альфа без бета, раптово приносять високу 
бета з низькою альфа. Поведінка фазової синх-
ронізації, яку можна було прослідкувати під час 
останньої кризи, в поєднанні зі стрибком рівня 
волатильності ринку, призвели до глибоких про-
садок для багатьох інвесторів і привернули зна-
чну увагу до управління ризиками. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Велика кількість публікацій була присвячена ана-
лізу та прогнозуванню волатильності дохідності 
активів та її застосуванню до вирішення про-

блем формування оптимального портфеля, оцін-
ки вартості активів та менеджменту фінансових 
ризиків. Болерслев, Чжоу і Кронер [1, 2] зробили 
огляд наукової літератури на предмет викорис-
тання моделі ARCH для прогнозування вола-
тильності, в той час як Гайселз, Харві та Рено [3] 
зробили аналіз літератури по стохастичній вола-
тильності, а Франс і ван Дейк [4] – по переходу 
режимів та волатильності. Андерсен, Болерслев 
і Дібольд [5] опрацьовували моделі реалізованої 
волатильності.

Метою статті є застосування стратегій управ-
ління волатильністю для хеджування фондового 
портфеля у періоди кризового стану ринку.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Для своєчасного хеджування портфе-
ля потрібно виділити стабільний патерн поведін-
ки ринку з приходом кризових явищ. Основним 
індикатором тут може виступати негативна до-
хідність (тобто зміна висхідного тренду ринку на 
низхідний) та висока волатильність. Методи тех-
нічного аналізу, що здатні розпізнавати тренд із 
зашумленого фінансового часового ряду та, від-
повідно, його зміну, підходять більше для трей-
дингу, аніж для середнього та довгострокового 
хеджування. Беручи за основу рівень волатиль-
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ності портфеля, були розроблені такі стратегії 
зниження та уникнення інвестиційних втрат: об-
меження, таргетування та встановлення діапазо-
ну коливання волатильності [6].

Механізм обмеження волатильності є достат-
ньо простим. Для портфеля з відносно високим 
рівнем ризиковості активів встановлюється мак-
симальний рівень волатильності, наприклад, у 
15 % річних. Потім проводиться перманентний 
моніторинг цього рівня. Якщо він перевищує 
раніше встановлений максимум, активи прода-
ються, а тимчасово вільні кошти зберігаються на 
поточному рахунку у банку. У разі падіння вола-
тильності вони знову інвестуються у активи. За-
стосування цієї стратегії дає змогу утримувати 
волатильність портфеля на певному рівні.

Корекції на фінансових ринках переважно 
супроводжуються підвищенням рівня коротко-
строкової волатильності. Тобто, короткостро-
кова волатильність є хорошим індикатором 
майбутніх змін на ринку. Стратегія обмеження 
волатильності, у свою чергу, автоматично реагує 
на цей показник, зводячи до мінімуму ризико-
вість портфеля саме перед фазою падіння. Коли 
рівень волатильності знижується, інвестор реін-
вестує збережені кошти в активи, таким чином 
беручи участь у висхідній фазі ринку.

Однак, для ефективного функціонування цієї 
стратегії необхідно визначити правильний мо-
мент для її застосування та адекватно вибрати 
горизонт оцінки волатильності. Вона розрахову-
ється на базі історичних даних, а отже, якщо об-
раний період занадто короткий, то минулі потря-
сіння на ринку не враховуються. У разі обрання 
довгого відрізку історії оцінка волатильності не 
може швидко реагувати на характер поточних 
змін інвестиційних настроїв. Тому, деякі порт-
фельні менеджери надають перевагу очікуваній 
волатильності, сутністю якої є оцінка очікувань 
ринку відповідно до волатильності опціону. Крім 
того, стратегія обмеження волатильності не ре-
агує на фази з низьким рівнем волатильності, 
оскільки вона активується виключно тоді, коли 
волатильність підвищується. За умови ж низь-
кого рівня волатильності необхідно підвищити 
ризиковість портфеля, аби мати змогу отримати 
максимальний прибуток під час фази зростання 
ринку. Стратегією, що здатна захистити від висо-
ких ризиків та інформувати про можливі фази 
зростання ринку, є таргетування волатильності.

Ідеї таргетування та обмеження волатильнос-
ті дуже схожі. У першій також передбачається 
цільове значення, що знижує ризики, коли вола-

тильність портфеля перевищує цільовий рівень. 
Симетрично до цього проводиться підвищення 
ризику, коли волатильність падає нижче цільово-
го рівня. Перевагою такого підходу є можливість 
брати участь у зростанні ринку. 

З іншого боку, коли ми маємо падіння ринку 
без суттєвого підвищення волатильності, тарге-
тування її високого рівня може навіть погіршити 
збитки. Варто також зазначити, що така стратегія 
не надає можливості для активного менеджмен-
ту, оскільки впливає на структуру портфеля під 
час обох – спокійної та турбулетної фаз ринку. 

Стратегія коливання волатильності дозволяє 
підстрахувати портфель та одночасно мати мож-
ливість для активного управління. Цю модель 
можна пояснити на прикладі. Припустимо, що є 
збалансований, активний портфель, якій склада-
ється з 60 % акцій і 40 % облігацій. Беремо серед-
ню волатильність у 10  % річних. Встановлюємо 
верхню (наприклад, 12 % річних) та нижню (на-
приклад, 8 % річних) межу волатильності. Коли 
ризик перевищує встановлений ліміт, портфель-
ний менеджер продає більш ризикові активи (ак-
ції) та докупляє менш ризикові (облігації). У про-
тилежному випадку, коли рівень волатильності 
падає нижче мінімально встановленого рівня, 
проводиться заміна захисних активів (облігацій) 
на агресивні (акції). Таким чином, ризиковість 
портфеля коливається у встановленому діапазо-
ні, а портфельні менеджери мають змогу для ак-
тивного управління.

Розглянувши існуючі стратегії хеджування 
портфеля на основі його волатильності, ми піді-
йшли до питання якісної оцінки рівня волатиль-
ності.

На сьогоднішній день існує велика кількість 
методів моделювання оцінок волатильності фі-
нансових ринків. Розглянемо методи експонен-
ціально-зваженої ковзної середньої, GARCH 
(1,1) та індекси очікуваної волатильності VIX та 
VDAX.

Метод експоненціально-зваженої ков-
зної середньої використовується в методології 
RiskMetrics [7]. Його специфіка полягає в тому, 
що недавні спостереження вносять більший вне-
сок в волатильність, ніж старі. Тоді оцінка вола-
тильності буде обчислюватися наступним чином:
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де l, 0  <  l – коефіцієнт згладжування - ва-
говий коефіцієнт, що визначає ступінь впливу на 
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волатильність останніх змін ціни у порівнянні з 
ранніми оцінками.

Стандартні методи, до яких належить і вище-
наведений, вважають волатильність постійною.

Для дослідження волатильності фінансових 
інструментів необхідні моделі, що враховують 
різні прояви нестаціонарності фінансових часо-
вих рядів як по середньому значенню, так і по 
дисперсії. До їх числа відносяться модель авто-
регресії та інтегрованого ковзаючого середнього 
(autoregressive integrated moving average model  – 
ARIMA model) та моделі умовної гетероскедас-
тичності, наприклад, модель авторегресійної 
умовної гетероскедастичності (autoregressive 
conditional heteroskedastic model – ARCH model).

ARCH-модель припускає залежність умовної 
дисперсії тільки від квадратів минулих значень 
часового ряду. Узагальнити дану модель можна 
припустивши, що умовна дисперсія залежить та-
кож від минулих значень самої умовної диспер-
сії. Отримаємо узагальнений ARCH (Generalized 
ARCH - GARCH) [8]. 

GARCH (p, q) модель описується таким чи-
ном:

2 2 2
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де a – базова волатильність, 
rt-i – попередні зміни цін, 
q – кількість останніх змін цін, що впливають 

на поточну волатильність, 
p – кількість попередніх оцінок волатильності, 

що впливають на поточну, 
bi – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь 

впливу попередніх змін цін на поточне значення 
волатильності,

ci – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь 
впливу попередніх оцінок волатильності на по-
точне значення.

Дана модель дозволяє відобразити кластери-
зацію волатильності в часі та частково пояснити 
ефект «важких хвостів».

Найпростіша та найбільш часто використову-
вана модель GARCH (1,1) має вигляд:
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де ω, α и β – коефіцієнти, що задаються:

де σ2 – дисперсія всієї досліджуваної вибірки.
Для знаходження цих коефіцієнтів викорис-

товувався метод максимальної правдоподібності. 
Максимізувалась наступна функція:

де
N – кількість елементів у досліджуваній ви-

бірці.
Індекс волатильності VIX – індекс очікуваної 

волатильності американського фондового рин-
ку, розраховується виходячи з цін опціонних 
контрактів на індекс S&P500 [9]. Він зважує рин-
кові очікування на наступні 30 днів за цінами на 
опціони. VIX не обчислює минулу та майбутню 
волатильність, а показує, що ринок думає про по-
дальший напрямок волатильності.

Індекс волатильності VDAX – індекс очікува-
ної волатильності німецького фондового ринку, 
розраховується на основі опціонів на купівлю та 
продаж індексу DAX [10].

Проаналізуємо індекси S&P500 та DAX як 
приклади диверсифікованих портфелів амери-
канського та німецького фондових ринків. Для 
емпіричного дослідження візьмемо стратегію 
обмеження волатильності. Вона є найпростішою 
для тестування та в змозі дати аналіз ефектив-
ності методів оцінки волатильності.

Ряд значень індексу S&P500 береться за період 
02.01.1999-11.07.2014 рр. [11], індексу DAX – за 
період 16.11.205-11.07.2014 рр. [12].

Процедура дослідження включає у себе на-
ступні кроки. Спочатку ми розраховуємо VaR [7] 
індексів S&P500 та DAX методами Risk Metrics і 
GARCH (1,1). Очікувана волатильність також бе-
реться для аналізу та реалізується у індексах VIX 
[13] для американського та VDAX [14] для ні-
мецького фондових ринків. Згідно зі стратегією 
обмеження волатильності встановлюється ліміт 
ризиковості, вище якого портфель повинен бути 
захеджований. Конкретних рекомендацій щодо 
вибору такого обмеження у літературі немає, а 
отже ми візьмемо спектр значень, наведений у 
табл. 1.
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Таблиця 1
Порогові значення рівня волатильності

VaR Risk 
Metrics 2,00 % 2,25 % 2,50 % 2,75 % 3,00 % 3,25 % 3,50 % 3,75 % 4,00 % 4,25 % 4,50 %

VIX/VDAX 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

GARCH(1,1) 2,00 % 2,25 % 2,50 % 2,75 % 3,00 % 3,25 % 3,50 % 3,75 % 4,00 % 4,25 % 4,50 %

Далі ми проводимо управління обраних тес-
тових портфелів з різними пороговими значен-
нями рівня їх волатильності, спираючись на дві 
умови. Коли рівень ризиковості нижчий за по-
роговий, ми тримаємо ринковий портфель. Коли 
ж ризиковість вище встановленого ліміту, ми 
продаємо активи і зберігаємо кошти на рахун-
ку в банку, маючи нульовий прибуток, до того 
часу, коли рівень волатильності впаде нижче 
критичного рівня. Тоді ми знову купуємо активи 
та отримуємо ринкову дохідність. Таким чином, 
якщо хеджування було успішним, тобто під час 
падіння ринку інвестор не поніс збитків, а під час 
його зростання отримав прибуток, то рівень до-
хідності портфелю на кінець інвестиційного пе-
ріоду повинен бути вищим за ринковий. 

Після проведених симуляцій управління 
портфелем ми порівнюємо відносну нормовану 
дохідність інвестицій. Від кожного з трьох мето-
дів оцінки волатильності вибирається симуляція, 
що принесла найвищу дохідність, і проводиться 
порівняння між ними та ринковою дохідністю

На рис. 1-3 наведені відносна нормована до-
хідність індексу S&P500 та симуляції дохіднос-
тей, отримані із застосуванням хеджування, яке 
відображається на графіку у вигляді горизон-
тальних відрізків нульового прибутку. Період до-
слідження був розбитий на три частини. Перша 
частина охоплює проміжок часу з 01.1990 р. по 
12.2005 р. (рис. 1) та включає в себе крах дотко-
мів 2000–2003 рр. Цей період є базовим, оскіль-
ки він не тільки допоможе оцінити ефективність 

стратегій хеджування, а й визначить порогові 
значення рівня волатильності, які найбільше під-
ходять для цієї вибірки. За допомогою наступних 
двох періодів аналізу буде оцінена доцільність 
подальшого застосування цих порогових зна-
чень. Другий період дослідження охоплює пері-
од 01.2006-12.2009 рр. (рис. 2), що містить кризу 
2007–2009  рр. Заключною вибіркою слугують 
дані за період 01.2010-07.2014 рр. (рис. 3) в яких 
присутня корекція 2011 року.

На рис. 1 кожен з методів оцінки волатиль-
ності представлений одним лімітом ризиковості, 
за допомогою якого були отримані найкращі ре-
зультати управління портфелем.

За перший період аналізу лише метод GARCH 
(1,1) з порогом у 4 % VaR зміг принести додатко-
вий прибуток і лише за проміжок часу 08.1998 р. – 
10.2000 р., тобто під час падіння доткомів, стра-
тегії хеджування, засновані на обмеженні рівня 
волатильності, не тільки не змогли б захистити 
портфель від збитків, а й погіршили б їх. Поро-
гові значення кожного з трьох методів (4% для 
GARCH (1,1), 3 % для Risk Metrics та 37,5 для VIX) 
були зафіксовані як базові та будуть протестова-
ні на оптимальність у наступні періоди аналізу. 

На рис. 2 добре видно кризу 2007–2009 рр., 
коли просадка індексу склала 58 %. Управління на 
основі методу Risk Metrics з базовим пороговим 
значенням у 3 % показало нижчу дохідність за 
ринкову на відрізку часу з 09.2007 р. – 09.2008 р. 
та вищу, починаючи з 09.2008 р., коли стрімке па-
діння ринку було захеджованим.

Рис. 1. Відносна нормована дохідність індексу S&P500 та дохідностей, отриманих за допомогою 
хеджування портфеля (1990–2005 рр.)
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Рис. 2. Відносна нормована дохідність індексу S&P500 та дохідностей, 
отриманих за допомогою хеджування портфеля (2006–2009 рр.)

Застосування не тільки базового ліміту, а ви-
значеного раніше всього спектру порогових зна-
чень, дало змогу виявити, що оптимальним пара-
метром для цього підходу і аналізованого періоду 
буде 2 %. Маючи цей ліміт за основу, портфель 
був би захеджований з кінця 07.2007 р. по кі-
нець 10.2007 р. та з початку 11.2007 р. по кінець 
12.2009 р., що принесло б додаткові 30 % прибут-
ку у порівнянні з ринком. Розглядаючи ефектив-
ність методу GARCH (1,1), базовий ліміт у 4  % 
приніс би додаткову дохідність інвестору, але не 
був би оптимальним. Порогове значення у 4,5 % 
принесло не тільки б вищу прибутковість, але й 
максимально можливу у порівнянні з іншими 
методами на кінець аналізованого періоду. Поро-
гове значення для VIX виявилося досить стабіль-
ним і складає 37,5 цього разу також. Порівнюючи 
методи Risk Metrics та GARCH (1,1) з лімітами 

у 2 % та 4,5 % відповідно, стає очевидним, що 
перший підхід дає змогу захеджуватися раніше 
(11.2007 р.) та елімінувати майбутні збитки від 
падіння ринку. Починаючи ж з кінця 01.2009 р., 
другий метод показує сигнали на вихід з режиму 
хеджування, що дозволяє брати участь у підйомі 
ринку та отримувати позитивну дохідність. Це є 
свідченням того, що застосування лише одного 
методу не дає змогу проводити ефективне управ-
ління портфелем на кожному відрізку часу.

Рис. 3 демонструє, наскільки вдалим було б 
хеджування під час корекції 2011 р., керуючись 
стратегією обмеження волатильності. Лише під-
хід Risk Metrics з лімітом у 3,5 % приніс би додат-
кову дохідність. Інші ж методи лише погіршили 
б рівень прибутковості портфеля невчасними хе-
джуваннями.

Рис. 3. Відносна нормована дохідність індексу S&P500 та дохідностей, отриманих
за допомогою хеджування портфеля (2009–2010 рр.)

Слід звернути також увагу, що оптимальні 
порогові значення для цього періоду аналізу різ-
няться від базових та від тих оптимальних зна-

чень, що були отримані за попередній період. 
Так, метод Risk Metrics отримав 3,5 % замість 3 
або 2 %; GARCH (1,1) отримав 3,75 % замість 4 



207

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

або 4,5 %, а VIX – 25 замість 37,5. Таким чином, 
методи оцінки рівня волатильності не можуть 
бути ефективно застосовані з єдиним стабільним 
пороговим значенням ризикованості упродовж 
відносно довгого періоду інвестування.

Результати управління німецьким фондовим 
портфелем на прикладі індексу DAX представле-
ні на рис. 4–5. Цього разу період аналізу розбитий 
на дві частини: з 11.2005 р. по 12.2009 р. (рис. 4) та 

з 01.2010 р. по 07.2014 р. (рис. 5), оскільки не існує 
даних по очікуваній волатильності (VDAX) рані-
ше кінця 2005 р. 

Згідно з рис. 4, базуючись на усіх трьох мето-
дах оцінки волатильності, можна було б ефек-
тивно хеджувати портфель під час кризи 2007–
2009  рр. Разом з тим, неможливо застосування 
одного методу з метою отримання максимально-
го додаткового прибутку упродовж усього періо-
ду інвестування.

Рис. 4. Відносна нормована дохідність індексу DAX та дохідностей, 
отриманих за допомогою хеджування портфеля (2005–2009 рр.)

Так, метод Risk Metrics з лімітом ризиковості 
у 3,5 % приносить додаткову дохідність (вищу 
за ринкову), починаючи з 02.2008 р., але з при-
ходом 12.2008 р. GARCH (1,1) з лімітом у 3,75 % 
дає змогу генерувати позитивну дохідність, ви-
ходячи з режиму хеджування, і на кінець періоду 

(12.2009  р.) демонструє найвищу прибутковість 
серед застосованих методів. 

Згідно рис. 5, можна виділити метод GARCH 
(1,1) з обмеженням волатильності у 4,5 % як ви-
сокоефективний у випадку корекції ринку 2011 р.

Рис. 5. Відносна нормована дохідність індексу DAX та дохідностей, 
отриманих за допомогою хеджування портфеля (2010–2014 рр.)
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Це єдиний метод, що, починаючи з 05.2010 р., 
генерував додаткову дохідність, і на кінець аналі-
зованого періоду прибутковість портфеля склала 
на 16 % вище ринкової. Саме цей метод з базовим 
пороговим значенням у 3,75 % слугував основою 
для успішного хеджування на проміжку часу з 
08.2011р. – 07.2012 р., але впродовж попередньо-
го та наступного періодів демонстрував нижчу 
дохідність, аніж сам фондовий ринок. Таким чи-
ном, і в даному випадку неможливе ефективне 
використання єдиного порогового значення об-
меження волатильності у різні періоди часу. Інші 
методи не принесли бажаних результатів навіть 
із заміною базових значень лімітів на оптимальні 
для цього періоду.

Висновки. Дослідження показали, що ефек-
тивність стратегій хеджування, заснованих на 
управлінні волатильністю портфеля, не може 
бути оцінена однозначно. Для американського 
фондового портфеля існувала можливість вдало-

го хеджування, що принесла б додатковий при-
буток, під час кризи 2007–2009 рр. У випадку 
краху та кризи 2000–2003 рр. та корекції 2011 р. 
управління портфелем тільки погіршило б його 
дохідність. Хеджування портфеля німецького 
фондового ринку було б ефективним у обох ви-
падках: кризи 2007–2009 рр. та корекції 2011 р. за 
умови обрання відповідного методу оцінки рівня 
волатильності. 

Торкаючись методологічного аспекту вибо-
ру методу та порогового значення ризиковості, 
аналіз показав, що неможливе ефективне засто-
сування єдиного методу оцінки волатильності та 
стабільного порогу її обмеження упродовж від-
носно довгого періоду інвестування. Тому, май-
бутні дослідження будуть проводитись у розрізі 
розробки та тестування стратегій динамічного 
підбору оптимальних методів оцінки волатиль-
ності та рівнів її обмеження для ефективного 
управління портфелем у будь-який період часу.
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Summary. In article strategy of management 
of volatility and methods of its assessment are 
considered. Application of these strategies for hedging 
of stock portfolios on the example of the S&P500, DAX 
indexes is investigated. It is shown that for effective 

management of a portfolio during the long period of 
investment it is necessary to use dynamic selection of 
optimum methods of an assessment of volatility and 
levels of its restriction.

Key worlds: volatility, stock market, hedging, financial crisis, risk management.

Recent financial crisis showed the limits of the 
risk management strategies that use asset diversifica-
tion principal. The special protective mechanism is 
needed to avoid the rapid portfolio value drawdown 
when comes the relatively short, but rather intensive 
crisis. On the other hand, full participation in the 
market growth should be provided.

The aim of the present work is research of effi-
ciency of the volatility management strategies appli-
cation and classical methods of its assessment for the 
stock portfolio hedging over the market crisis peri-
ods.

The theory review explained some of the widely 
used volatility based portfolio hedging strategies: 
limiting, targeting and volatility ranging. For the 
practical application the quantitative volatility esti-
mation is needed.

Today there is a huge amount of various methods 
of the financial market volatility modeling. Three of 
them were considered in the study: exponential mov-
ing average (RiskMetrics methodology), GARCH 
(1,1) and implicit volatility indexes VIX and VDAX.

 S&P500 and DAX indexes were analyzed as prox-
ies of the good diversified American and German 
stock portfolios. For the empirical study the volatility 
limiting strategy was used as it is rather simple for 
testing and is able to give the first impression about 
the volatility estimation methods’ effectiveness.

The data set consists of S&P500 index historical 
close prices over the period of 02.01.1999-11.07.2014 
and DAX ones over 16.11.2005-11.07.2014.

The analysis has shown that the effectiveness of 
the hedging strategies based on the portfolio volatil-
ity management can not be determined unambigu-
ously. For US stock portfolio there was a possibility 
for the successful hedging over the 2007-2009 cri-
sis that would bring additional returns. In the case 
of 2000-2003 crash and crisis, and 2011 correction 
portfolio management would only worsen the invest-
ment’s performance. However, German stock portfo-
lio hedging would be effective in both cases: the cri-
sis of 2007-2009 and the market correction of 2011 
when the right volatility estimation method had been 
chosen.

Referring to methodological aspect of the meth-
od and the risk level threshold choosing, the analysis 
showed that the application of one particular volatil-
ity estimation approach and constant threshold can-
not be efficient strategy during relatively long period 
of investment activity. Thus, the future research will 
be provided in the direction of the dynamic adjust-
ment strategy development that might determine 
and use the optimal volatility estimation method and 
the respective risk limit for the effective portfolio 
management in every times.
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Анотація. У статті проаналізовано основні 
визначення методики предметно-мовного 
інтегрованого навчання (ПМІН), розглянуто її 
ключові концепції, проаналізовано переваги та 
труднощі реалізації. 
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Statement of the problem. The European Com-
mission has been looking into the state of bilingual-
ism and language education since the 1990s, and has 
a clear vision of a multilingual Europe in which peo-
ple can function in two or three languages. 

With increased contact between countries, there 
will be a growth in the need for communicative skills 
in a second or third language. It means that languages 
will play a key role in curricula across Europe. Atten-
tion needs to be given to the development of frame-
works and methods which will improve the quality 
of language education. Among these methods special 
attention is given to Content and Language Integrat-
ed Learning (CLIL). 

Content and Language Integrated Learning de-
scribes a pedagogic approach in which language 
and subject area content are learnt in combination. 
The generic term CLIL describes any learning activ-
ity where language is used as a tool to develop new 
learning from a subject area or theme.

The analysis of the recent publications and re-
search. Many foreign scientists focus their attention 
on different aspects of CLIL. Dalton-Puffer Chris-
tiane investigates discourse of CLIL, Banegas Dario L. 

focuses attention on the methods and benefits of 
CLIL, Cenoz Jasone is involved in the investigation 
process of multilingual education with the accent on 
CLIL, Coonan Carmel Mary studies impact of CLIL 
on pupils, Coyle Do investigates learners’ motivating 
mechanisms in CLIL, Lasagabaster David pays atten-
tion to teacher’s role in CLIL and Marsh David draws 
the development trajectory on CLIL. 

The aim of the article is to investigate the main 
peculiarity of this language learning approach – si-
multaneous promotion of subject and language 
knowledge. The basis of CLIL is that content subjects 
are taught and learnt in a language which is not the 
mother tongue of learners.

Ground of scientific results. Content and Lan-
guage Integrated Learning (CLIL) is a term describ-
ing both learning any subject such as economics or 
finance (content) through the medium of a foreign 
language and learning a foreign language by studying 
a content-based subject. This approach has previous-
ly been known as “Content-based instruction”, “Eng-
lish across the curriculum” and “Bilingual education”. 

E. Harrop mentioned that the acronym CLIL has 
appeared in Europe in the early nineties “to describe 
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any dual-focused type of provision in which a second 
language, foreign or other, is used for the teaching 
and learning of a non-language subject matter, with 
language and content having a joint and mutually 
beneficial role” [4].

CLIL approach has been identified as a very im-
portant by the European Commission because: “It 
can provide effective opportunities for pupils to use 
their new language skills now, rather than learn them 
now for use later. It opens doors on languages for a 
broader range of learners, nurturing self-confidence 
in young learners and those who have not responded 
well to formal language instruction in general edu-
cation. It provides exposure to the language without 
requiring extra time in the curriculum, which can be 
of particular interest in vocational settings” [1].

The integration of language and content teaching 
is perceived by the European Commission as “an ex-
cellent way of making progress in a foreign language” 
[1].

David Graddol wrote that CLIL is “…an approach 
to bilingual education in which both curriculum con-
tent and English are taught together. It differs from 
simple English-medium education in that the learner 
is not necessarily expected to have the English pro-
ficiency required to cope with the subject before be-
ginning study” [3].

In terms of teaching methodology, the way in 
which one can integrate subject and language work is 
of central importance for every form of CLIL.

The best way to combine subject and language 
study is to integrate them into one learning environ-
ment. Teaching a subject in a foreign language is first 
of all subject teaching. It means that subject presents 
the contents with which a learner has to deal. In this 
process material objects are used as teaching means 
to stimulate students’ imagination, to encourage them 
to cognitive, conscious and emotional work with a 
subject, thus promoting optimal learning processes. 
Contents of a subject are more appropriate for mod-
ern forms of joint learning such as group and project 
work than the contents of foreign language teaching. 
When students work in small groups on economics 
or banking topics their individual learning processes 
are enhanced, their motivation for dealing with these 
contents is increased and they are more involved in 
the learning process. Such learning processes are pro-
moted to a greater extent than in traditional forms 
of teaching in which the teacher may be actively in-
volved but students are involved only reactively.

But while talking about language peculiarities 
one should differentiate between language as it is 
described in foreign language syllabuses and its vo-

cabulary and grammar in subject learning. Grammar 
for CLIL may be more complex, with more subordi-
nation and passives. What appears to be much more 
important in language work is to develop commu-
nicational skills that play a central role in subject 
lessons. This may be determined for all subjects, 
regardless of whether they are science, social sci-
ence or humanities-orientated. The student has to be 
equipped linguistically for these speech acts in order 
to be able to act independently. If lessons are held in 
a foreign language, the relevant linguistic skills in 
the foreign language must also be provided. These 
skills include the following: describing (identifying, 
defining and classifying the partial actions), explain-
ing (using the partial actions to provide examples, to 
elaborate and to reduce), evaluating (using the partial 
actions to argue and to provide evidence) and draw-
ing conclusions (concluding and explaining with the 
partial actions). 

CLIL requires students to speak and write, re-
garding concepts that are often beyond their linguis-
tic range. It is the attempt to express oneself that is 
the key to language development in CLIL. Learners 
have to be able to listen to and understand teachers 
talking about subjects, to talk about subjects them-
selves – to each other in groups and to the teacher in 
the plenary classroom, to read subject textbooks and 
write about subjects. Students have to organize their 
writing in particular ways required by a subject. They 
also should have such basic thinking skills as defin-
ing, classifying, comparing, expressing cause and ef-
fect, time sequence and so on. Fluency is more im-
portant than accuracy and errors are a natural part of 
language learning. Learners develop fluency in Eng-
lish by using English to communicate for a variety of 
purposes. This means that students have to be able 
to listen, speak, read and write on a range of topics, 
making appropriate and accurate use of the language 
at the level of sounds/spellings, grammar, vocabulary, 
function and discourse. The difficulty is that most 
of the biggest language problems have to be solved 
within the lesson, because if they are not, the learn-
ers will not learn the subject matter. To overcome the 
language barriers, CLIL teachers need to plan their 
lessons and include language support as well as con-
tent teaching.

One of the important factors in promoting lan-
guage skills is the development of language skills 
related to subject-based work. Subject work is to 
a great extent based on work with texts and docu-
ments but also refers to other materials, e.g. pictures, 
graphs and films. Students need to be linguistically 
prepared to deal with such materials. That means that 
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their reading skills need to be developed more than 
in traditional foreign language lessons, for example, 
where oral interaction plays a greater role. Reading 
texts and documents is dependent on reading strate-
gies that have to be taught to learners. Work with pic-
tures, graphs and films requires other strategies that 
also have to be developed and promoted in respect to 
the linguistic application of the knowledge that has 
been gained. 

Keeping students motivated and interested are 
two important factors in any educational process. 
”Motivation and interest are crucial in supporting 
student success with challenging, informative activi-
ties that support success and which help the student 
learn complex skills” [2]. That’s why teacher should 
try to motivate and to support language activity of 
the students. Let’s examine the main supporting 
strategies for listening, talking, reading and writing. 

Listening. Learners have to understand teachers 
talking in the plenary classroom and respond to their 
questions and prompts. Teachers’ presentations may 
consist of well-organized stretches of talk with clear 
predictive announcements, well-placed organizing 
signals, examples and summaries, and be supported 
by visuals. But they might also be poorly organized, 
difficult to follow and visually unsupported: teachers 
are imperfect. Learners might also have to take notes 
as they listen. In addition they have to listen to their 
peers discussing in small groups: to follow multiple 
contributions from group members. To help students 
listen, subject teachers highlight or explicitly teach 
vocabulary. At the text level they help learners to 
follow them by using visuals and by adjusting their 
talking style: they enumerate points, give examples, 
explain and summarize more than they do in native 
language.

Talking. Students should use short, infrequent re-
sponses to teacher’s speech and questions in the ple-
nary classroom. But they also have to talk in groups. 
The skills of group work talk are complex and many 
learners cannot easily use them even in their native 
language. As mentioned above, learners have to fol-
low and contribute to an ongoing discussion, make 
and support points, agree and disagree with others’ 
points, direct the conversation to some conclusion 
and report on it in the plenary classroom. They often 
have to make spoken presentations. Sometimes stu-
dents need to use various visual means of conveying 
data: they have to understand, interpret and construct 
diagrams, charts and graphs. To help students talk in 
the plenary classroom, teachers adjust their ques-
tions (asking, perhaps, some cognitively demanding 
but short answer questions), they prompt (for exam-

ple they start learners’ responses for them), they pro-
vide vocabulary, sometimes they may allow students 
responses in native language. To help students talk in 
groups, teachers provide support at the word level by 
listing key words to use; to help with making sentenc-
es they can offer supportive task types such as talking 
frames, sentence starters or substitution tables.

Reading. Reading is the essential skill. Students 
have to read subject textbooks. These texts are often 
supported by clarifying visuals (photographs, dia-
grams, charts etc.). But at the same time many texts 
consist of dense paragraphs in formal language with 
long and complex sentences. Learners also have to 
search for information in reference books and on 
the internet and need the skills of using tables of 
contents, indexes, skimming and scanning and us-
ing keywords to direct their search. They also have to 
distinguish central from peripheral information. To 
help students with reading teachers may check that 
they understand key vocabulary before they read; 
they may provide students with pre-reading ques-
tions to reduce the reading demands of the text; or 
they may offer help at the text level by giving reading 
support tasks, such as a chart to fill in, a diagram to 
label, etc. 

Writing. Students also have to write about sub-
jects: they have to construct formal sentences accu-
rately, to use a vocabulary specific to learning and to 
organize the sentences into well-formed paragraphs. 
To write longer note they have to plan, draft and re-
vise. To help students with writing, teachers can offer 
support at all three levels by providing a vocabulary 
list, sentence starters, or a writing frame. They can 
also ensure that the learners talk through their writ-
ing at the word, sentence and text level, with each 
other, probably in native language, before they write.

Using CLIL is a great challenge for a teacher. For-
tunately for language teachers, there are “hybrid” 
teaching materials which, while focusing on profes-
sional subject matter, practice the relevant language. 
For example, Cambridge University Press has the 
Professional English in Use series, including volumes 
on Finance, Marketing, Medicine, Law, and ICT (In-
formation and Communication Technology). While 
pure CLIL is a shift in focus from language to con-
tent, the Professional English in Use series focuses 
on both content and language. As with all the In Use 
books, the left-hand page introduces content, and the 
right-hand page consists of comprehension and vo-
cabulary exercises practicing the language and con-
cepts (rather than grammar) presented on the left. 

CLIL has numerous advantages: it is based on 
language acquisition rather than enforced learning. 
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Students may be more motivated if the focus is on 
natural language and inherently interesting content 
that is relevant to their other studies, rather than 
the language itself (grammar, functions, structures). 
They are learning as they use the language, and using 
it as they learn, rather than learning now to use later 
or learning now to pass an exam. There is a focus on 
fluency and accuracy is seen as subordinate as errors 
are a natural part of language learning. Students are 
expected to develop fluency in English by using it to 
communicate for a variety of purposes, and to be-
come proficient in English after some years in a good 
bilingual program.

We should underline that CLIL allows language 
to be used for real purpose and in context; it can be 
a very effective way of linking with other subjects. It 
often involves using real resources from the country 
whose language is being learnt and discussing other 
points of view and so can contribute to intercultural 
understanding. It is often very motivating. 

So, the most obvious benefits of CLIL are:
1. Learners are exposed to a considerable amount 

of language through stimulating content. Learners 
explore interesting content and are engaged in ap-
propriate language-dependent activities. Learning 
language becomes automatic.

2. CLIL supports contextualized learning; learn-
ers are taught useful language that is embedded with-
in relevant discourse contexts rather than as isolated 
language fragments. Hence students make greater 
connections with the language and what they already 
know.

3. Complex information is delivered through real 
life context for the students to grasp well and leads to 
intrinsic motivation. 

4. In CLIL information is reiterated by strategical-
ly delivering information at right time and situation.

5. Greater flexibility and adaptability in the cur-
riculum can be deployed as per the student’s interest.

However, there are important factors which need 
to be considered before introduction of a CLIL pro-
gram. These include: the availability of qualified 
languages teaching staff with the required content 
knowledge, knowledge of the CLIL approach and 
the appropriate level of competence in the target lan-
guage; the need for collaboration between language 
and subject teachers to teach the target language 
through a subject area; ensuring that students can 
also understand the key terms and concepts in con-
tent areas in English and so on.

Implementation of CLIL also has some difficulties 
and obstacles. For example: opposition to language 
teaching by subject teachers may come from lan-

guage teachers themselves. Subject teachers may be 
unwilling to take on the responsibility; most current 
CLIL programmers are experimental; CLIL is based 
on language acquisition, but in monolingual situa-
tions, a good deal of conscious learning is involved, 
demanding skills from the subject teacher; the lack 
of CLIL teacher-training programmers; there is little 
evidence to suggest that understanding of content is 
not reduced by lack of language competence. 

Current opinion seems to be that language ability 
can only be increased by content-based learning af-
ter a certain stage. Teachers using the CLIL approach 
need to have the skills and language to teach the sub-
jects in combination. Often there is a need for some 
specific training in methodology and assessment 
procedures and progression in both subjects needs 
careful tracking.

Until CLIL training for teachers and materials is-
sues are resolved, the immediate future remains with 
parallel rather than integrated content and language 
learning. However, the need for language teaching 
reform in the face of Europeanization may make 
CLIL a common feature of many European education 
systems in the future.

Conclusion. Thus, with CLIL, learners gradually 
acquire greater control of the English language, en-
abling them to participate more fully in an increas-
ingly complex academic and social environment. 
CLIL helps to: introduce the wider cultural context, 
prepare for internationalization, access International 
Certification, improve overall and specific language 
competence, prepare for future studies and / or work-
ing life, develop multilingual interests and attitudes, 
diversify methods and forms of classroom teaching 
and learning, increase learner motivation. 

Knowledge of the language becomes the means 
of learning content and language is integrated into 
the broad curriculum. Learning is improved through 
increased motivation and the study of natural lan-
guage seen in context. When learners are interested 
in a topic they are motivated to acquire language to 
communicate. CLIL is based on language acquisi-
tion rather than enforced learning. Language is seen 
in real-life situations in which students can acquire 
the language. This is natural language development 
which builds on other forms of learning. It provides 
reasons for learning and improving the foreign lan-
guage level, because the understanding of the subject 
content is compulsory. It focuses on and assesses the 
subject content, so the learner is not being assessed 
on his/her mastery of the Past Simple (for example) 
but rather his/her ability to use it in the appropriate 
places. It gives students a feeling of real achievement. 
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They are coping with, and talking and writing about, 
complex material in the foreign language. 

CLIL effectively increases learners’ English lan-
guage proficiency and teaches them the skills neces-
sary for the success in various professions.
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Аннотация. Данная статья посвящена ос-
вещению проблем классификации организаций 
кредитной системы. Авторами предлагается 
ее четырехуровневая система, позволяющая, по 
их мнению, уделять больше внимания их разви-
тию и решению возникших проблем.

Анотація. Дана стаття присвячена 
висвітленню проблем класифікації організацій 
кредитної системи. Авторами пропонується 
її чотирирівнева система, що дозволяє, на їхню 
думку, приділяти більше уваги їх розвитку і 
вирішення основних проблем.

Ключевые слова: кредитная система, классификация, микрокредитные организации, финансовые институты.
Ключові слова: кредитна система, класифікація, мікрокредитні організації, фінансові інститути.

Постановка проблемы. В Республике Узбе-
кистан функционирует двухуровневая кре-
дитная система. Первый уровень представлен 
центральным банком страны и/или денежным 
эмиссионным институтом. В Узбекистане он 
называется Центральный банк Республики Узбе-
кистан. Второй уровень представлен коммер-
ческими банками. Наряду с этим в республике 
функционируют кредитные организации не яв-
ляющиеся объектами регулирования и надзо-
ра. В Республике Узбекистан также функциони-
руют финансовые организации, оказывающие 
отдельные виды банковских услуг на основе ли-
цензии уполномоченного органа. К их числу мож-
но отнести те финансовые организации, которые 
осуществляют надзор финансового рынка и 
финансовых организаций вплоть до регулиро-
вания их деятельности. Данные организации, на 
наш взгляд, можно отнести к третьему уровню 
кредитования. Это можно аргументировать тем, 
что они не являются банками второго уровня, 
следовательно, они не могут претендовать на 
место во втором уровне, который, по-нашему 
мнению, должен быть представлен исключи-

тельно банками. Однако ряд экономистов счи-
тают, что подобные организации оказывают 
отдельные виды банковских услуг на основе ли-
цензии уполномоченного органа, который зани-
мается лицензированием, регулированием и над-
зором за деятельностью банков. Помимо этого 
они считают, что данные финансовые организа-
ции (ипотечные, лизинговые, факторинговые, 
форфейтинговые) в большинстве своем являются 
участниками банковских групп и подлежат пру-
денциальному регулированию и надзору на кон-
солидированной основе. На основании этого они 
категорически настаивают на отнесении этих ор-
ганизаций ко второму уровню кредитования. Не-
смотря на это, они в большинстве своем согласны 
отнести эти финансовые организации к третье-
му уровню финансовой системы, а не кредит-
ной, при условии рассмотрения этой проблемы 
в более широком смысле слов, при более комп-
лексном и масштабном подходе. Как известно 
кредитная система является составной частью 
финансовой системы, которая является категори-
ей крайне широкой и емкой, но в то же время бо-
лее ясной: первый уровень – Центральный банк, 
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второй – коммерческие банки, но существуют и 
другие финансовые институты (накопительные 
пенсионные фонды, брокерско-дилерские ор-
ганизации, микрокредитные организации, 
кредитные товарищества и союзы, ломбарды и 
пр.)

Цель статьи. В самой общей постановке мы 
подвергаем сомнению общепринятую класси-
фикацию финансовой системы, согласно кото-
рой подобные финансовые организации должны 
находиться на третьем уровне финансовой 
системы. Тогда получится, что в кредитной сис-
теме данные организации будут находится на 
втором уровне, а в финансовой системе- прочем. 
Чего быть не должно, учитывая тот факт, что кре-
дитная системы является неотъемлемой состав-
ной частью финансовой. Следовательно, можно 
будет констатировать межсистемное несоответ-
ствие местоположения данных финансовый ор-
ганизаций.

Справедливости ради следует отметить, что 
классификация финансовой системы ни у кого 
не вызывает сомнений и возражений [1-12]. Это 
и понятно, чего нельзя сказать о классифика-
ции кредитной системы. Вопрос, к какому уров-
ню отнести кредитные финансовые институты, 
функционирующие на основе лицензии уполно-
моченного органа и подлежащие пруденциально-
му регулированию, остается предметом споров и 
дискуссий. 

Обоснование полученных научных резуль-
татов. Не затрагивая общеизвестных проблем 
этого вопроса остановимся на двух особеннос-
тях, которые мы должны учитывать в совокуп-
ности. Не удивительно, что позиции обеих групп 
ученых отличаются убедительной аргумента-
цией. Конечно, мы склонны в большей мере по-
ддержать ту группу ученых, которая считает, что 
кредитные организации, осуществляющие дея-
тельность на основе лицензии уполномоченного 
органа следует отнести к коммерческому, т.е. ко 
второму уровню кредитования, а не к прочим 
финансовым институтам, т.е. к третьему. Ввиду 
того, что объем их бизнеса достаточно большой, 
они поднадзорны ЦБ и оказывают отдельные 
услуги по содержанию одинаковые с банков-
скими услугами, их в какой-то степени можно 
считать «неполноценными» банками, и, на наш 
взгляд, они имеют полное право находится на 
уровне коммерческих банков. Кроме того, мно-
гие подобные финансовые институты самостоя-
тельно занимаются ипотечным кредитованием, 
оказывают лизинговые, факторинговые и про-

чие услуги, т.е. те же самые услуги банки могут 
оказывать самостоятельно на основе имеющих-
ся у них лицензий. Если бы банкам законода-
тельно запрещалась лизинговая, факторинговая 
деятельность, тогда можно было бы говорить о 
включении этих финансовых организаций в бо-
лее низкий уровень кредитной системы. А по-
скольку банкам деятельность подобного рода 
не запрещена, нет оснований для вынесения 
поднадзорных кредитных организаций на более 
низкий уровень.

Существуют межсистемные противоре-
чия и несоответствия, для их устранения, 
необходимо трансформировать кредитную 
и финансовую системы из нескольких уров-
ней, т.е. трехуровневые в четырехуровневые. 
Между вторым и третьим уровнем добавить 
еще один, а тот уровень, который сейчас яв-
ляется третьим, будет четвертым. К третье-
му уровню в четырехуровневых кредитной и 
финансовой системах, на наш взгляд, следует 
отнести поднадзорные небанковские финансово-
кредитные организации. Такая реклассификация 
финансовой и кредитной системы с добавлением 
еще одного уровня позволит устранить большин-
ство противоречий и придаст дополнительный 
импульс развитию финансовой науки. Возможно 
перемещение в новый третий уровень некоторых 
финансовых организаций и из предполагаемо-
го четвертого, в котором должны остаться ор-
ганизации микрофинансирования и прочего 
финансового посредничества, действующие без 
разрешительной документации, лицензирова-
ния и пруденциального регулирования, т.е. без 
надзора со стороны ЦБ Республики Узбекистан. 
Мы считаем, что вопросы отнесения небанков-
ских финансовых организаций, поднадзорных 
ЦБ Республики Узбекистан, к третьему или чет-
вертому уровню финансовой системы должны 
являться предметом пристального обсуждения. 
Не следует считать трехуровневую финансовую 
систему незыблемой, финансовая наука должна 
развиваться и прогрессировать.

Итак, выделение в четвертый уровень орга-
низаций микрофинансирования, на наш взгляд, 
позволит уделять больше внимания их разви-
тию и концентрироваться на решении их про-
блем. На данный момент сфера микрофинан-
сирования сильно отстает в своем развитии 
от лицензируемых финансовых организаций. 
Для придания очередного импульса развитию 
микрофинансовых организаций (МФО) необхо-
димо выстроить четкую иерархию финансовой 
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системы и конкретизировать ее классификацию 
с выделением сферы микрофинансирования в 
отдельную отрасль. Развитие МФО следует начи-
нать в первую очередь на уровне теоретическом, 
а уже потом предпринимать практические шаги. 
Узбекистан, отличающийся уровнем финансо-
вого посредничества, а также стабильностью и 
устойчивостью финансовых организаций, даже 
по меркам развитых государств, впредь должен 
уделить большое внимание сфере микрофинан-
сирования и микрокредитования. Финансовая 
сфера каждого государства по сути своей являет-
ся его «кровеносной» системой, обеспечивающей 
распределение и перераспределение денежных 
потоков и финансовых ресурсов от донорских 
сфер экономики к дотационным сферам, нужда-
ющимся в поддержке, развитии и инвестициях. 
Крупнейшие банки можно считать «артериями» 
этой системы, банки второго и третьего эшелона, 
а также прочие поднадзорные финансовые ор-
ганизации- «сосудами», а микрофинансовые 
организации являются капиллярами, благодаря 
которым «живительные» ресурсы должны по-

ступать в самые уязвимые сферы экономики и 
оказывать финансовую поддержку. Очень важна 
и необходима деятельность МФО. 

Вывод. Государству следует оказывать 
всяческое содействие их развитию и поддер-
живать их, чтобы даже в самых отдаленных 
населенных пунктах люди имели доступ к 
высококачественным финансовым услугам, 
сопоставимым по большинству показателей 
с банковским обслуживанием. Именно МФО 
должны стать проводником стабилизационных 
мероприятий и программ развития в тех сферах 
и областях, где ведение банковского бизнеса не-
рентабельно и нецелесообразно. МФО, в свою 
очередь, должны взять на себя значительные 
социальные обязательства и не злоупотреблять 
своим приоритетным положением.

Следовательно, независимо от того, в ка-
кой группе будет находится та или иная фи-
нансовая организация, главное, чтобы все 
институты финансового посредничества были 
максимально прибыльными, эффективными, 
конкурентоспособными.
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Summary. This article is devoted to illumination 
of classification problems of the credit system 
organizations. Authors offered it four level system 

which allowing, in their opinion is, to give more 
attention to their development and the decision of 
the arisen problems.

Key words: credit system, classification, the microcredit organizations, financial institutions.

Purpose. The purpose of the article consists in 
attempt to generate reasonable classification of credit 
system for the purpose of realization the effective ad-
justment of existing financial institutions including 
the state which should render all assistance to their 
development that they were as much as possible prof-
itable, effective and competitive.

Methodology of research. During the research 
methods of the critical analysis, an expert estimation 
are applied.

Findings. Necessity of realization the clear clas-
sification of financial-credit institutes for the purpose 
to realization of their adjustment for provision their 
maximum profitableness, efficiency and competitive-
ness is proved.

Originality. During of research recommenda-
tions about clear classification of financially-credit 
institutes are offered.

Practical value. The offered recommendations 
are reasonable for applying at classification of finan-
cially-credit institutes.
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Анотація. У статті розглянуто сутність, 
структуру та етапи формування банківської 
системи. Проаналізовано особливості та 
тенденції розвитку сучасної банківської систе-
ми України в умовах трансформації економіки.

Аннотация. В статье рассмотрены сущ-
ность, структура и этапы формирования 
банковской системы. Проанализированы осо-
бенности и тенденции развития современной 
банковской системы Украины в условиях транс-
формации экономики.

Summary. The article deals with the essence, 
structure and the stages of the banking system 
development. The author analyses the peculiarities 

and the tendencies of the development of Ukraine’s 
modern banking system under the conditions of 
economic transformation.

Ключові слова. Банківська система, Національний банк України, центральний банк, комерційні банки, активи, зобов̀ язання, кредит, 
трансформація економіки.
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Statement of the problem. The banking system 
of Ukraine, being a part of the overall system, has 
undergone a complicated way of market relation-
ship growth and development. Under the conditions 
of economic transformation and the transition from 
distribution to market system, the destruction of tra-
ditional economic ties between business entities, the 
economic crisis and inflation processes had a notice-
able impact on the evolution of the banking system.

The analysis of the recent publications and re-
search. The problems of the banking system have 
been in the focus of attention of many Ukrainian 
scientists and specialists, including O. I. Baranovski, 
O. V. Vasiurenko, O. D. Vovchak, A. V. Demkivskii, 
V.  V.  Kovalenko, S. V. Naumenko, V. M. Oparin, 

M. I. Savluk, T. S. Smovzhenko, V. M. Fedosov, and 
others. Their research touched upon the general 
problems of the financial services market develop-
ment, its elements and relationships arising under it.

The recent research meets with many problems 
that need to be solved under the conditions of eco-
nomic transformation.

The aim of the article is to clarify the nature and 
stages of formation, and to analyze the special role of 
banking institutions under the conditions of market 
transformation of the national economy.

Ground of scientific results. The banking system 
of each country develops under the influence of gen-
eral economic principles and specific factors peculiar 
for this country and the history of its development.
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The main features of market banking system are 
as follows: 

- diversity of forms of ownership;
- there is no state monopoly on banks; any legal 

entity and individual can set up its bank;
- the banking system is a two-tier structure;
- management scheme is decentralized;
- the nature of banking policy is the policy of 

many banks;
- the state is not liable for the obligations of the 

bank as well as the banks are not liable for the obliga-
tions 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 focused only in the Cen-
tral Bank;

- transactions related to lending businesses and 
individuals are made only by commercial banks;

- the Governor of the central bank is approved by 
Parliament. The Head (President) of a commercial 
bank is appointed by its Council.

The banking system is not isolated from the en-
vironment; on the contrary, it is closely related to it. 
It acts as a subsystem of the economy. Being a part 
of the whole, the banking system operates under 
the general and specific banking laws, and is subject 
to the general legal norms of the society. It acts, al-
though expressing the features of the banking sec-
tor, may be included into the overall system, like the 
banking system, only if they are not inconsistent with 
the general principles and guidelines and allow creat-
ing the overall system as a whole. Depending on the 
subordination of the constituting institutions, a one-
tier and two-tier systems are distinguished.

A one-tier banking system is based on a set of 
horizontal relationships between a number of banks, 
on the universalization of the conducted operations. 
Within the one-tier system, all banks, including the 
Central Bank, perform similar functions providing 
customers with credit and settlement services.

A two-tier banking system consists of the Central 
Bank as the supreme governing body and non-state 
banks as the lower layer. Its operation is based on the 
principles of vertical and horizontal connections. All 
elements of Ukraine’s banking system have a two-tier 
structure:

- the first tier is the National Bank of Ukraine; 
- the second tier is made of all other elements of 

the banking system: commercial banks, the 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 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, 
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].

Serving as credit institutions, commercial banks, 
on the one hand, attract temporarily free funds and, 
on the other hand, the loan needs of businesses and 
individuals are satisfied with the raised funds.

The lending activity of commercial banks lies in 
carrying out a number of actions related to giving 
and paying off the bank loans. When lending, com-



223

FINANCIAL SPACE     № 4 (16) 2014

mercial banks shouldn’t violate the existing legisla-
tion and observe the economic guidelines regulating 
banking activities and the NBU requirements regard-
ing the mandatory, insurance and reserve funds for-
mation.

Banking should not be understood as a physical 
collection of all banks existing in the country. The 
banking system is a legally defined and clearly struc-
tured set of subordinated financial intermediaries 
engaged in banking activities on a permanent profes-

sional basis and functionally linked to the indepen-
dent economic structure.

According to the size banks in Ukraine are di-
vided into four groups depending on the value of as-
sets [3]. This classification is carried out to conduct a 
comparative analysis of banks activities and the dis-
tribution of supervisory functions and responsibili-
ties between the central office and regional branches 
of the National Bank. The structure of key indicators 
for bank groups has been considered (Table 1)

Table 1
Structure of key indicators by groups of banks of Ukraine as of 01.01.2014

Indicators

І group
(the largest 

banks)
15 banks

ІІ group
(large banks)

20 banks

ІІІ group
(middle-sized 

banks)
23 banks

IV group
(small 
banks)

122 banks

Total in Ukraine

Assets, billions of UAH 821,6 222,9 103,3 130,7 1278,5

Share in total assets of the 
banking system, % 64,3 17,4 8,1 10,2 100

Liabilities, billions of 
UAH 709,1 179,6 90,3 105,9 1084,9

Share of liabilities of the 
banking system, % 65,4 16,5 8,3 9,8 100

Calculated by the author according to the data of  www.bank.gov.ua.

Thus, at the beginning of 2014 the distribution of 
Ukraine’s banking system has not undergone consid-
erable changes according to the main indicators of 
the groups of banks in comparison with the same pe-
riod in 2013. The share of bank assets, which belong 
to group I, has decreased by 0,2 percentage points to 
64,3 %, the share of banks in the second group has in-
creased by 1,2 percentage points to 17,4 %, the share 
of banks in group III has decreased by 0,7 percentage 
points to 8,1 %, the share of banks in group IV has in-
creased by 0,3 percentage point to 10,2 %. As for the 
structural changes of the liabilities of banks, the share 
of this indicator in the group of the largest banks has 
increased by 1,5 percentage points and in the group 
of small banks – by 0,2 percentage point. As for the 
group of large banks it has decreased by 0.6 percent-
age point and in the group of middle-sized banks – 
by 1,1 percentage points.

Domestic banks stand a serious test of time un-
der the conditions of sustained economic transfor-
mations. Rapidly changing operating conditions, the 
impact of the environment, the necessity for inter-
nal reforms result in continuous improvement of the 

banking system. The level of economic development 
is largely dependent on the banking system [1].

According to the NBU, as of 01.01.2014, 180 banks 
have been licensed to carry out banking operations in 
Ukraine. Two institutions have been in the process 
of liquidation. Last year the share of the assets of the 
banking system increased by 11,3 % and amounted 
to 1,2781 billion UAH. [8]. The amount of impaired 
loans in the banks of Ukraine increased by 50,93 % 
in January-July 2014. The proportion of bad debts in 
gross loans increased by more than three percentage 
points from the beginning of the year. According to 
the National Bank, the amount of outstanding debt 
has increased by 35,7 billion USD for seven months 
in 2014 and made 105,9 billion USD on August 1 
this year. Thus, the share of overdue loans in the loan 
portfolio of the banks increased to 10,8 % by the be-
ginning of August.

According to the data of the international rating 
agency Standard & Poor’s, the share of impaired loans 
in Ukraine will increase to 50 % over the next 2 years.

Almost all analysts believe that the main Ukrai-
nian problems are the following:
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- the sharp devaluation of the hryvnia (borrowers 
are simply unable to pay off foreign currency loans);

- the military conflict in eastern Ukraine.
Bank managers do not even hide the fact that the 

banks can not fully return money to its depositors 
because of bad loans. Ukrainian banks are unable to 
give new loans. It is impossible to revive Ukraine’s 
economy without the extended lending program.

According to the expert evaluation the banking 
system is expected to face a number of new bank-
ruptcies. In this case, the government will do its best 
to save only big banks taking into the account the rec-
ommendations of the International Monetary Fund. 
These objectives will be backed by 43 billion UAH in 
2014-2015. The state is going to save only big banks, 
namely, with assets of at least 2 % of the banking sys-
tem. All other banks are exposed to extreme risk.

Conclusions. Thus, the National Bank of Ukraine 
and the commercial banks constitute Ukraine’s mod-
ern banking system. Ukraine’s banking system has a 

two-tier structure, a clear hierarchical subordination 
and plays an important role in the national economy.

International experience proves the fact that the 
development of the banking system has a strategic 
importance for the state as a factor ensuring eco-
nomic and political sovereignty.

The effective functioning of human capital and 
high-tech industries, providing quality public hous-
ing and meeting consumer needs depend on the 
competitiveness of the banking system.

To ensure stability and reliability of the banking 
system under the conditions of political and eco-
nomic crisis it is necessary to:

- increase the capitalization of banks, which will 
increase the reserves formed for bad banks, and thus 
improve the reliability of banks;

- use restrictions in the activities of banks that fail 
to comply with the plans to increase capital, until the 
problem is solved.
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Аннотация. Рассматривается роль анти-
кризисного управления и его трансформация в 
антикризисное бизнес-регулирование, обосно-
вывается особая роль антикризисного бизнес-
регулирования на макроуровне, исследуются 
основания для применения антикризисных тех-
нологий на уровне государства, его объекты, 
методы, инструменты, в т. ч. особенности 
приоритетных национальных проектов, феде-
ральных целевых и государственных программ; 
анализируются аспекты антикризисного биз-
нес-регулирования макроуровня монопрофиль-
ными населенными пунктами.

Анотація. Розглядається роль антикризово-
го управління та його трансформація в антикри-
зове бізнес-регулювання, обґрунтовується осо-
блива роль антикризового бізнес-регулювання 
на макрорівні, досліджуються підстави для за-
стосування антикризових технологій на рівні 
держави, його об’єкти, методи, інструменти, 
зокрема особливості пріоритетних 
національних проектів, федеральних цільових 
та державних програм; аналізуються аспекти 
антикризового бізнес-регулювання макрорівня 
монопрофільними населеними пунктами.

Ключевые слова: антикризисное управление, государственное бизнес-регулирование, объекты, субъекты, инструменты антикризисного 
бизнес-регулирования, монопрофильные населенные пункты.

Ключові слова: антикризове управління, державне бізнес-регулювання, об’єкти, суб’єкти, інструменти антикризового бізнес-регулювання, 
монопрофільні населені пункти.

В современных условиях развития россий-
ской экономики целесообразно значительное 
усиление системы государственного регули-
рования, что обусловлено необходимостью се-
рьезного обновления материально-технической 
базы практически всех отраслей хозяйствова-
ния, применяемых технологий, решения острых 
социальных и других проблем.

Это предопределяет необходимость учета 
особенностей функционирования различных 
субъектов рыночной экономики, разработки со-
ответствующего механизма, применения инстру-
ментов, методов, что обусловило дальнейшее 
развитие нового научного направления «Анти-
кризисное управление» и его трансформацию в 
антикризисное бизнес-регулирование.

За прошедшие два десятилетия сфера при-
менения антикризисного управления1 распро-

1 Антикризисное управление – это комплекс ан-
ти кризисных мер, инструментов и технологий, 
нап равленных на предвидение и своевременное 
распознавание кризисных явлений, проведение 
пре вентивных мероприятий в целях повышения 

странялись на все без исключения субъекты 
экономических отношений независимо от сферы 
деятельности и организационно-правовой 
формы, а так же иные социально экономические 
системы, в т.ч. различные объединения и 
корпоративные структуры, экономику муни-
ципалитетов, регионов и государств, образуя 
соответствующие системы антикризисного 
управления. При этом совокупность систем ан-
тикризисного управления на мега-, макро-, мезо 
и микроуровнях, каждая из которых имеет свои 
цели, выполняемые функции, применяемые 
инструменты и методы воздействия как при ста-
бильном развитии экономики, так и условиях 
кризиса представляет собой антикризисное биз-
нес-регулирование [1; 3].

При исследовании антикризисного бизнес-
регулирования экономикой государства (макро-
уровень) выявлены, особенности применения 

сопротивляемости и предупреждения кризисов, а 
также обеспечения функционирования во время 
кризисов, смягчения их последствий и использования 
факторов кризисов для развития [4].
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различных стратегий, инструментов и методов 
управления. Их набор зависит от экономического 
уклада государства, форм собственности, 
организационно-правовых форм, видов и масш-
табов деятельности субъектов экономики. 
Указанные действия предпринимает государство 
в отношении национальной экономики, а также 
группы государств в отношении общемировых 
экономических процессов.

Результаты исследования особенностей ста-
новления и развития рассматриваемого научно-
го направления свидетельствуют о том, что в 
любых экономических условиях процесс управ-
ления субъектами рыночной экономики должен 
включать элементы антикризисного управления, 
содержание которого, а также его роль в системе 
управления существенно меняются в зависимос-
ти от:

- стадии развития;
- степени важности финансовых и эконо-

мических проблем и их усложнения;
- возникновения кризисных явлений и их раз-

вития.
Применение антикризисных технологий на 

государственном уровне необходимо даже в 
стабильных условиях рыночной экономики, что 
обусловлено наличием жесткой конкуренции как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке, влияни-
ем внешних и внутренних факторов, действием 
иных обстоятельств.

Основаниями для применения анти-
кризисных технологий на государственном 
уровне управления могут быть:

- необходимость обеспечения социально-
экономической стабильности;

- кризис мировой или государственной 
финансово-экономической системы;

- необходимость преодоления негативных 
тенденций, предотвращение, недопущение 
кризисных ситуаций;

- банкротство (с ликвидацией бизнеса) значи-
тельного числа субъектов экономики;

- снижение эффективности инвестиционных 
вложений;

- необходимость обеспечения баланса 
экономических интересов как в государстве в 
целом, а также его регионах, муниципалитетах, 
корпоративных и иных структурах.

Таким образом, важнейшим моментом в при-
менении антикризисных технологий является 
определение степени устойчивости экономики 
рассматриваемого уровня.

Объектами АБР экономики конкретного 

государства, выступают основные сферы дея-
тельности, отрасли, регионы, муниципалитеты, 
условия социально-экономического развития го-
сударства и других субъектов экономики, в т. ч.:

- экономический цикл;
- отрасли, регионы, муниципалитеты;
- экономический потенциал;
- занятость населения;
- денежное обращение;
- платежный баланс;
- ценовая политика;
- научно-технический прогресс;
- условия конкуренции;
- социально-трудовые отношения;
- социальное обеспечение;
- образование;
- здравоохранение;
- культура;
- окружающая среда;
- внешнеэкономическая политика и др.
При этом государственный сектор является 

одновременно и объектом, и инструментом госу-
дарственного регулирования.

Субъектами АБР на макроуровне являются 
лидеры и правительства конкретных государств.

При обеспечении эффективности государ-
ственной экономики механизм антикризисного 
бизнес-регулирования должен учитывать зна-
чительную дифференциацию объектов по струк-
туре экономики, демографическим и природным 
условиям, финансовому положению и многим 
другим факторам. При этом следует иметь в виду, 
что применяемые антикризисные технологии, 
механизмы и методы, вполне успешные в одних 
отраслях и регионах, не будут действенными в 
других.

Задачей особой важности рассматриваемого 
уровня государственного антикризисного ре-
гулирования является нормативно-законода-
тельная составляющая, в т. ч. обеспечивающая 
оптимальное разграничение полномочий меж-
ду различными уровнями власти, бюджетным, 
налоговым законодательством, распределением 
финансовых ресурсов. Указанные параметры де-
лают необходимым согласование региональной 
антикризисной стратегии с федеральной страте-
гии функционирования и развития.

Важным современным инструментом анти-
кризисного бизнес-регулирования и социально-
экономического развития экономики государ-
ства являются:

- приоритетные национальные проекты 
(ПНП);
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- федеральные целевые программы (ФЦП);
- государственные программы (ГП).
Приоритетные национальные проекты имеют 

обязательную социальную направленность.
ФЦП носят адресный характер в рамках реше-

ния национальных и региональных проблем.

Целями госпрограмм является разработка и 
реализация единой политики развития отрас-
лей национальной экономики, достижение 
необходимых показателей экономического роста 
отдельных отраслей.

Таблица 1
Отличительные особенности инструментов стратегического планирования, антикризисного 

бизнес-регулирования и социально-экономического развития регионов

Параметры сравнения Национальный проект Федеральная целевая 
программа

Государственная 
программа

Целевой характер Решение приоритетных 
национальных проблем

Решение национальных и 
региональных проблем

Решение национальных 
проблем

Источники 
финансирования 

Бюджетные и иные источ-
ники финансирования Бюджетные средства Бюджетные и иные источ-

ники финансирования 
Социальная 

направленность Обязательно Возможны другие 
направления 

Возможны другие 
направления 

Охват финансирования Для всех регионов Не для всех регионов Для всех регионов

Определение объема 
финансирования

На основании социальных 
индикаторов

На основании 
экономического 

обоснования

На основании 
экономического 

обоснования

Источник: [2]

Несколько иные методы и инструменты анти-
кризисного бизнес-регулирования применяют-
ся государством в отношении особых объектов 
управления – монопрофильных населенных пунк-
тов в отношении каждого из которых реализуются 
особые государственное программы, в т. ч.:

- формируется план действий по сохранению 
и развитию данного монопрофильного города;

- определяется комплекс различных префе-
ренций для инвесторов с целью повышения их 
инвестиционной привлекательности;

- разрабатываются и реализуются регио-
нальные подпрограммы развития и обустройства 
территорий моногородов;

- наряду с государственными, формируют-
ся региональные институты развития (фонды 
поддержки, региональные венчурные фонды, 
бизнес-инкубаторы и др.).

Отдельные направления перспективного 
развития территорий моногородов включают-
ся в качестве составной части (частей) в страте-
гию развития того или иного региона; наряду с 
муниципальными реализуются региональные 
программы поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства на территориях горо-

дов как одного из способов диверсификации их 
экономической базы.

Анализ основных инструментов и методов 
воздействия, применяемых на уровне государ-
ства в процессе обеспечения устойчивого разви-
тия его экономики и антикризисного бизнес-ре-
гулирования, свидетельствует о том, что задачей 
особой важности при этом является определе-
ние перечня делегируемых на различные уров-
ни управления государственных полномочий 
с выделением институциональных инструмен-
тов, позволяющих воздействовать на параметры 
институциональной среды, применяемые 
контрактные соглашения, а также на формы 
экономического поведения субъектов рынка [1].

Эффективность реализуемых мероприятий 
по обеспечению стабильных условий функци-
онирования экономики на макроуровне может 
быть достигнута при условии, что парадигма, 
стратегия, инструменты, методы и цели дан-
ного процесса соответствуют потребностям 
развития экономики государства как субъекта 
экономических отношений, а также способству-
ют решению общегосударственных задач.
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Summary. The role of crisis management and its 
transformation in crisis business management is 
considered, the special crisis business management 
role at the macro level is substantiated, the bases for 
application of crisis technologies at the state level, 

its objects, methods, instruments, including features 
of national priority projects, federal target and state 
programs are investigated; macro level crisis business 
management aspects by single-industry towns are 
analyzed.

Key words: crisis management, government business management, objects, subjects, crisis business management instruments, single-industry towns.

Formation of the scientific direction of “Crisis 
management”, development of the corresponding 
practice, their transformation in anti-crisis business 
regulation, development of the necessary mecha-
nism, tools and methods was carried out according 
to the functioning features of various subjects of 
market economy.

Crisis management as a complex of the anti-crisis 
measures, tools and technologies directed on antici-
pation and timely recognition of the crisis phenom-
ena, carrying out preventive actions for increase of 
resilience and the prevention of crises, and also en-
suring functioning during crises, their consequences 
mitigation and use of crisis factors for development. 
Crisis management is applied by various levels of so-
cial and economic systems of different conditions of 
their functioning.

The object of research is the economy of the state, 
regions, municipalities, the main fields of activity and 
branches of managing.

The purpose of article is the research of features 
anti-crisis business regulation at the macrolevel.

Scientific novelty consists in:
- further development of a conceptual crisis man-

agement framework;
- justification of crisis management transforma-

tion in anti-crisis business regulation, expediency 
and need of their application at the macrolevel in 

various operating conditions of economy of the state 
(at stable development in the conditions of crisis);

- justification of application features of various 
tools strategy and methods of management taking 
into account economic way of the state, forms of 
ownership legal organization forms of subjects of 
market economy, types and scales of their activity;

- research of the bases for application of anti-crisis 
technologies at the macrolevel.

The scope of researching results is government 
authority of various levels, including the performing 
management of branches, complexes, regions devel-
oping standard legislative base their functioning, pri-
ority national projects, federal target state programs.

Special value is given to the methods and tools of 
the association of Russian banks used at the macro-
level concerning monotowns which belong to special 
objects of crisis management, each of them has the 
features which need to be considered developing the 
plan of action of the state and business structures on 
its preservation and development.

One of the main conclusions of research is the 
main goal of the association of Russian banks can be 
achieved in case of accurate scientific paradigm jus-
tification, the reasoned strategy choice of tools and 
methods of ensuring stable functioning of macro-
level economy, the solution of the problems and tasks 
facing it both at stability and at crisis.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі 
навчання студентів презентації на занят-
тях з ділової англійської мови. Розглядаються 
основні елементи презентації і пропонуються 
практичні поради та прийоми з підготовки та 
проведення успішної презентації англійською 
мовою.

Аннотация. Статья посвящена проблеме об-
учения студентов презентации на занятиях по 
деловому английскому языку. Рассматриваются 
основные элементы презентации и предлага-
ются практические советы и приемы по подго-
товке и проведению успешной презентации на 
английском языке.

Summary. The article is devoted to the problem of 
teaching presentation skills to the students of Business 
English. The essential elements of the presentation 
and some tips and practical techniques on preparing 
and delivering a successful oral presentation in 

English are being discussed. It is suggested that 
structure, non-verbal communication, use of visual 
materials, handling questions should be taught 
explicitly to the students. 

Ключові слова: презентація, навички презентації, ділова англійська.
Ключевые слова: презентация, навыки презентации, деловой английский.
Key words: presentation, presentation skills, Business English.

Definition of the Problem. The overall aim of the 
National English for Specific Purposes Curriculum 
(ESP) is to develop students’ professional language 
competences, enabling them to function effectively 
in a culturally diverse academic and professional en-
vironment. According to ESP programme, to qualify 
for a Bachelor’s degree, together with other skills, a 
student should be able to communicate in English in 
the world of work, that includes the ability to prepare 
public presentations on a wide range of professional 
topics, using relevant means of verbal  communica-
tion and adequate forms of discussion and debate [6, 
с. 58].

Although much information on how to prepare 
and deliver presentations can be found on the Inter-
net, if students are asked to prepare and give presen-
tations on any given topic, most of them will not take 
the time to do research on preparation and deliv-
ery of presentations. Therefore, it is imperative that 
whenever possible oral presentation skills should be 
added to the syllabus of Business English. The ratio-
nale is that eventually students will need oral presen-

tation skills, that is to say, while they are still pursuing 
their university degree and after they graduate. 

Analysis of Recent Research and Publications. 
Business presentations are increasingly popular, 
which is reflected in the wide array of textbooks on 
this topic. Most of them deal with practical aspects 
of giving presentations. This seems to be particularly 
true of ESP coursebooks on presentations such as Ef-
fective Presentations [3] and Presenting in English [5], 
both for intermediate and upper-intermediate levels. 
These coursebooks cover various language and rhe-
torical techniques for presentations, as well as struc-
ture, signposting, visual aids, body language, voice 
control and handling questions.

There is an abundance of ever increasing literature 
on various aspects of presentations in English. We’ll 
name some of the most famous books on planning 
and delivering presentations: H.M. Boettinger Mov-
ing Mountains or the Art and Craft of Letting Others 
See Things Your Way (1989), C. Atkinson Beyond 
Bullet Points (2005), N. Morgan. Give your Speech, 
Change the World: How To Move Your Audience to 
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Action (2005), J. Weissman Presenting to Win (2008), 
C. Gallo The Presentation Secrets of Steve Jobs: How 
to Be Insanely Great in Front of Any Audience (2009), 
G. Reynolds The Naked Presenter (2010), S. Berkum 
Confessions of a Public Speaker (2012). A lot of books 
are devoted to the technical aspects of presentations, 
particularly on the use of Microsoft’s PowerPoint. 
This technological innovation has almost changed 
the way people conceptualise presentations, and 
there has been a flood of books, articles and web-pag-
es offering instructions on how to make the most of 
this technology in giving presentations. Examples of 
these would include: D. Paradi The Visual Slide Revo-
lution, (2000), D. Lowe PowerPoint 2003 for Dummies 
(2003), F. Wempen PowerPoint 2003 Bible (2003), 
F. Wempen PowerPoint Advanced Presentation Tech-
niques (2004), N. Oulton Killer Presentations (2005), 
S. M. Kosslyn Clear and to the Point: 8 Psychological 
Principles for Compelling PowerPoint Presentations 
(2007), N. Duarte Slide:ology: The Art and Science 
of Creating Great Presentations (2008), G.  Reynolds 
Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design 
and Delivery (2011), R. Williams The Non Designer’s 
Presentation Book (2009), A. Kapterev Presentation 
Secrets (2011), etc.

In comparison to the English-speaking world 
there are not many linguistic and methodological 
works on teaching presentation skills in the Eng-
lish language in Ukraine. There is a coursebook by 
O. B. Tarnopolskyy and Y.S. Avsiukevych Successful 
Presentations. It is designed for university students of 
Business and Economics who have reached the inter-
mediate level of English (B2). The aim of the course-
book is to develop learners’ skills in giving short (not 
longer than 5 minutes) business presentations in 
English.

We can’t but mention theses by N.L. Drab Teach-
ing Professional Speaking (Monologue-Presentation) to 
Future Economists in German [4], and Y. S. Avsiuke-
vych Methology of Teaching Presentations to Students 
of Business English [1]. The latter is devoted to the 
methology of teaching presentation skills to the third 
year students of Business English. The author consid-
ers a business presentation as a discourse genre and 
develops a complex of exercises for teaching presen-
tation skills to students of Business English. 

Formulation of the Goals. Despite the great val-
ue of the above works, the analysis of the literature 
has shown that the problem of teaching Business pre-
sentation skills is not researched enough in Ukraine. 
That is why there is an objective necessity in further 
study of techniques on preparing and delivering a 
successful oral presentation in English. 

Presentation of the Research. Before moving 
onto a discussion of some elements of teaching suc-
cessful presentations we see it as useful to define the 
terms ‘a presentation’ and ‘presentation skills’. A pre-
sentation is described as ‘a speech or talk in which 
a new product, idea, or piece of work is shown and 
explained to an audience’ [7]. 

Presentation skills are ‘the set of techniques and 
skills required to successfully present oral informa-
tion to others’ [8]. These skills cover a variety of 
areas such as the structure of the presentation, the 
design of the slides, the tone of the voice, the body 
language, etc. Presentations skills are very useful in 
many aspects of work and life. Effective presentations 
and public speaking skills are important in business, 
sales, training, teaching, lecturing, and generally feel-
ing comfortable speaking to a group of people. When 
you ask students to present in English, it is a tough 
task. They will often find it stressful in their own lan-
guage, so to do it in English is even harder. 

Analyzing the experience of teaching presentation 
skills to the students of Banking Institute of the Uni-
versity of Banking, NBU, we consider it necessary to 
draw attention to some practical tips and techniques 
for creating and successfully delivering effective pre-
sentations. 

Taking into consideration students’ needs, we di-
vided oral presentation skills into two main sections: 
preparing presentations and delivering presentations. 
In Section One, students learn how presentations are 
put together and how effective slides are designed. In 
Section Two, students learn how to behave in front 
of an audience, what they may say when they start, 
move along and end their presentation, how to use 
verbal and non-verbal communication, how to han-
dle questions, etc.

Section I. Preparation of Presentations
1. Before you start to prepare a presentation, you 

should ask yourself: 
- «Why am I making this presentation?» Do I 

need to inform, to persuade, to train or to sell?
The objective of your presentation should be clear 

in your mind. 
- «Who am I making this presentation to?» 
You should know who your audience is. How 

many people? Are they experts or non-experts? How 
much do they know already and what will they ex-
pect from you?

- «Where am I making this presentation?»
You should know the venue. Will it be a small 

meeting-room or a large conference hall? What fa-
cilities and equipment are available? What are the 
seating arrangements?
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• «How long will this presentation be?» 
You should know how much time you have.
• «What should I say?»
You should think about the content. Research 

your topic, brainstorm your ideas, and include only 
the information that is relevant to your audience and 
your objective. Remember, you have a limited time 
for your presentation.

You should realise that the two key issues in the 
preparation of a presentation are: the message: What 

do I want the audience to know when I have finished? 
And the audience: How do I present in a way in 
which the audience will understand and remember 
what I have said?

2. Plan the structure
A well-organised presentation with a clear struc-

ture is easier for the audience to follow. Most pre-
sentations are organised in three parts, followed by 
questions:

Short introduction - welcome your audience
- (introduce yourself)
- introduce your subject
- outline the structure of your presentation
- tell the length of your presentation
- explain the rules for questions

Body of presentation - present the subject itself

Short conclusions - summarise your presentation
- thank your audience
- invite questions

3. Prepare Presentation Slides
It is very helpful to use visual aids in your pre-

sentation, as it helps people to understand. People 
learn visually as well as orally. Be careful to:

- Avoid wordiness: use key words and phrases 
only, not complete sentenses. Otherwise people will 
read the slides and pay no attention to what you 
are saying. Sentenses can only be written if you are 
quoting someone directly. Slides should be used as 
illustrations, and demonstrate the points of a presen-
tation, they should reinforce your words, not repeat 
them. 

- Limit the number of ideas on each visual. In-
clude a maximum of 4-6 points per slide. 

- Choose a font that is simple and easy to read 
such as Times New Roman, Ariel, or Helvetica. Select 
a font size that is large enough to be seen at the back 
of the room. The minimal acceptable size is typically 
24 point, and 36 point for titles. Avoid all capital let-
ters. The use of all capitals makes statements more 
difficult to read and is like SHOUTING at your audi-
ence.

- Use a colour of font that contrasts with the back-
ground. So if the background color is dark, fonts 
should be very light in color. Use the same back-
ground consistently throughout the presentation. 
Reds and oranges stand out, but are hard to continu-
ally focus on; therefore, use these colors only for em-
phasis. 

- Design diagrams and tables that are simple and 
clear, with readily recognised symbols. Your audience 
must be able to read all the data in your diagrams 
and tables. Often, this means that you will have to 
simplify a more complex or detailed table or diagram 
that has been prepared for a printed format.

So the design of the slides should be simple. Too 
many words, graphics, or different colors are dis-
tracting. 

4. Rehearse the presentation 
You should rehearse your presentation several 

times. This will help you to:
- become more familiar with what you want to 

say, so you feel secure and calm at the time of the 
presentation;

- identify weaknesses in your presentation;
- practise difficult pronunciations;
- check the time that your presentation takes and 

make any necessary modifications.
II. Section Two. Delivery of Presentations
It’s not only what you say that is important, but 

also how you say it – your presentation style. Once 
students learn how to prepare presentations, they are 
ready to learn how to give presentations. Several fac-
tors should be considered when giving presentations:

- You should appear relaxed, positive and confi-
dent. 

- Show passion and enthusiasm for the topic.  If 
you are not interested in the subject, you cannot ex-
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pect your audience to be interested, either. 
- Interact with and pay attention to your audi-

ence.  Be aware of how your audience is reacting. 
Are they interested or bored? If they look confused, 
ask them why. Stop if necessary and explain a point 
again. Check if the audience is still with you. You can 
gain the audience’s attention by telling an anecdote, 
mentioning a really surprising fact or statistic, stating 
a problem or asking a question.

- Maintain eye contact with the audience. Do not 
read your notes or slides. Nothing bores an audience 
faster than the presenter who avoids eye contact with 
them by reading words from a prepared speech. 

- Use gestures and facial expressions to help you 
explain, emphasise, and communicate the material. 
Be careful not to use distracting habits such as pacing 
or repeatedly adjusting your glasses or hair. 

- Speak slowly, clearly and loudly enough for ev-
eryone in the room to hear you. 

- Don’t speak in a flat monotone – this will bore 
your audience. By varying your speed and tone, you 
will be able to keep your audience’s attention. 

- Emphasise key words and pause before moving 
on to the next idea or point. 

- Use simple and clear language. Use short words 
and short sentences. Talk about concrete facts rather 
than abstract ideas. Use active verbs instead of passive 
verbs. Active verbs are much easier to understand. 

- Use clear and explicit links between the parts of 
the presentation.

- Give your audience time on the visuals.
- Stick to your structure.
The last part of a presentation is the question and 

answer section. It can be the most difficult part be-

cause you can’t prepare for it. But you should:
- welcome questions and listen carefully (and look 

at the questioner);
- do not interrupt the speaker;
- clarify the exact meaning of the question if you 

are not sure;
- remain polite when dealing with difficult ques-

tions;
- check that your questioner is satisfied with your 

answer.
Questions show that the audience were listening 

to you with interest. Questions should not be regard-
ed as an attack on you, but as a collaborative search 
for deeper understanding. Questions are a good op-
portunity to interact with the audience. It may be 
helpful to try to predict what questions will be asked 
so that you can prepare your response in advance. 
Sometimes, if you do not know the answer to the 
question from the audience, you can tell them. 

Conclusions. Presentation skills and public 
speaking abilities are not limited to certain special 
people – anyone can give a good presentation, or per-
form public speaking to a professional and impres-
sive standard. Like most specialisms, this requires 
preparation and practice. 

Teaching students the techniques to prepare and 
deliver a well-organised, interesting, effective pre-
sentation is very important. Content, organisation, 
structure, non-verbal communication, use of visual 
materials, handling questions should be taught ex-
plicitly to the students. The process of teaching pre-
sentation skills is devided into two main sections: 
preparing presentations and delivering presentations.
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Анотація. У статті розглянуто особливості 
становлення систем страхування депозитів у 
зарубіжних країнах, виявлено класифікаційні оз-
наки поділу таких систем та сформульовано 
основні тенденції їх розвитку і модернізації.

Аннотация. В статье рассмотрены осо-
бенности становления систем страхования 
депозитов в зарубежных странах, обнаружено 
классификационные признаки разделения таких 
систем и сформулированы основные тенденции 
их развития и модернизации.

Ключові слова: страхування, банківський депозит, вкладник, гарантійні механізми, захист.
Ключевые слова: страхование, банковский депозит, вкладчик, гарантийные механизмы, защита.

Постановка проблеми. Найбільші світові 
фінансові кризи, як відомо, найчастіше зароджу-
валися в банківській сфері. Для стримування ма-
сового банкрутства банків, підвищення довіри до 
банківської системи був створений інструмент, 
згодом задіяний у банківських системах прак-
тично всіх країн світу – страхування банківських 
депозитів. Варто відмітити, що на початкових 
етапах таке страхування було спрямовано, перш 
за все, на захист банківських установ від масово-
го відтоку грошових коштів, а вже пізніше про-
явилася ще й соціальна значущість такого виду 
захисту – убезпечення коштів клієнтів банків.

Аналіз особливостей функціонування сис-
тем страхування свідчить, що сьогодні не існує 
єдиної універсальної схеми її побудови. Так, спе-
цифіка організації системи страхування депози-
тів в конкретній країні в багатьом визначається 
структурою її банківської системи, підходами до 
організації нагляду, особливостями національно-
го законодавства та ступенем державного регу-
лювання діяльності банківських установ. Разом з 
тим, в основі дії кожної системи страхування де-
позитів лежить захист інтересів масового вклад-
ника, тобто інвесторів, які не мають спеціальних 
знань та можливості для самостійної оцінки ри-
зиків при розміщенні власних коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній літературі представлено значну 

кількість наукових праць, присвячених страху-
ванню депозитів у банківських установах, зокре-
ма праці М. Адамчук, С. Волосович, Ж. Голодова, 
В. Зимовцев, А. Мельников, О. Печоник, В. Трин-
чук, та інших. Водночас, незважаючи на нагро-
маджені наукові здобутки, міжнародна практика 
побудови систем страхування депозитів в біль-
шості робіт розглядається лише фрагментарно, 
подальшої активізації досліджень потребують 
критерії побудови зазначених систем та їх харак-
теристики.

Принципи побудови української системи 
страхування депозитів свідчать, по-перше, про 
запозиченість міжнародної практики, а, по-
друге, про необхідність сприяння подальшому 
ефективному розвитку гарантійних механізмів у 
банківській системі. Окрім того, сьогодні вектор 
розвитку системи страхування вкладів повинен 
спрямовуватися на вирішення не лише коротко-
строкових проблем, а й носити превентивний 
характер, в тому числі з врахуванням кращого 
зарубіжного досвіду. Тому, дослідження зару-
біжного досвіду страхування депозитів дозволяє 
визначити специфіку існуючих систем та вияви-
ти їх особливості з можливістю застосування в 
українських реаліях.

Метою статті є дослідження особливостей 
становлення систем страхування депозитів у за-
рубіжних країнах та основних критеріїв їх побу-
дови.



236

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (16) 2014

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Перша система страхування депозитів 
була створена у США в 1929 р. Причинами її за-
провадження були масове банкрутство кредит-
них організацій, зростання недовіри населення 
до банківської системи і, як наслідок, зростання 
кількості вилучень депозитів із банків. Так, Ве-
лика Депресія 1929-1933 рр. призвела до фінан-
сового хаосу в Америці та банкрутству більш 
9000 банків [1]. З метою стабілізації ситуації була 
створена Федеральна корпорація страхування 
депозитів (FDIC), а у 1934 р. прийнятий Закон 
«Про федеральне страхування депозитів».

Що стосується FDIC, то вона є державною 
корпорацією, яка функціонує під наглядом Кон-
гресу та федерального уряду. Початковий капітал 
корпорації сформований із коштів казначейства і 
дванадцяти федеральних резервних банків. Кор-
порація має можливість в екстрених випадках 
звертатися до казначейства США задля отриман-
ня кредиту в розмірі до 500 млрд дол.

Банки зобов’язані вносити до фонду щорічні 
платежі, при чому FDIC має право підвищувати 
ставки, в разі необхідності, та знижувати їх. Ра-
зом з тим банки, які підконтрольні корпорації, не 
приймають безпосередньої участі в її управлінні.

Банк, який застрахував у Федеральній корпо-
рації свої депозити, може в будь-який час розі-

рвати з нею відносини. Разом з тим, і корпорація 
має право виключити із системи страхового за-
хисту банки, що були помічені в здійсненні неза-
конних або дуже ризикованих операціях.

Об’єктами страхування у Федеральній корпо-
рації страхування депозитів є всі банківські вне-
ски, враховуючи гарантійні зобов’язання перед 
клієнтами. Страхуванню підлягають внески фі-
зичних і юридичних осіб, державних і недержав-
них організацій.

Крім безпосереднього захисту банківських 
депозитів, FDIC наділена й іншими широкими 
повноваженнями. Так, пріоритетними напрямка-
ми діяльності FDIC є:

- профілактика банкрутств за рахунок фінан-
сової підтримки нестійких банків;

- реструктуризація дебіторської і кредитор-
ської заборгованості збанкрутілого банку шля-
хом переводу її до інших банків;

- перевірка банків-нерезидентів, які не є учас-
никами ФРС;

- участь в контролі та управління загальною 
ситуацією в сфері грошово-кредитного обігу 
тощо.

До речі, в США розповсюдженими є дві схе-
ми дій у випадку банкрутства або неліквідності 
банку (рис. 1).
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Рис. 1. Варіанти дій у випадку банкрутства або неліквідності банку

Джерело: власна розробка автора

Варто відмітити, що перевагою застосуван-
ня першої схеми є те, що вкладники, по-перше, 
не відчувають жодних труднощів з отриманням 
вкладів, а, по-друге, не втрачають внесених ко-
штів. Але, зрозуміло, що такий механізм можли-
вий лише у випадку, якщо знаходиться покупець 
проблемного банку. В іншому ж разі здійснюють-
ся виплати з FDIC в чітко визначеному розмірі.

Другою країною, де була через 30 років реа-
лізована така система, стала Індія. У цій країні у 
1962 р. була створена Корпорація із страхування 
вкладів (FIC). Так само як і в США поштовхом до 
її створення стало банкрутство банківських уста-
нов, зокрема двох крупних банків країни – Laxmi 
Bank та Palai Central Bank. У 1978 р. ця організа-
ція об’єдналася з Корпорацією із гарантування 
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кредитів, в результаті чого з’явилася Корпорація 
із страхування вкладів та гарантування кредитів 
(DICGC).

Корпорація із страхування вкладів підпоряд-
кована Резервному банку Індії, тобто централь-
ному банку країни. Початковий капітал Корпора-
ції повністю сформований за рахунок державних 
коштів, при цьому за необхідності держава здій-
снює відповідне його поповнення.

Пізніше аналогічні заходи були проведені й в 
інших країнах: Норвегії (1961 р.), Індії (1962 р.), 
Японії (1971 р.), Франції (1980 р.), Великобрита-
нії (1982 р.), Німеччини (1982 р.). З 1994 по 1999 
роки системи страхування банківських депозитів 
введені в Чехії, Угорщині, Румунії, Болгарії, Індо-
незії, Польщі, Казахстані, Україні, Білорусі.

В Японії Корпорація із страхування депозитів 
створена у 1971 р. Капітал такої корпорації сфор-
мований за рахунок однакових внесків від уряду, 
банку Японії і приватних банків. Варто відміти-
ти, що участь у системі страхування депозитів є 
обов’язковою для всіх міських банків, валютних, 
ощадних банків і кредитних кооперативів. Вод-
ночас для місцевих відділень іноземних банків 
система є закритою.

Компенсація вкладникам виплачується лише 
в тому разі, коли їхні депозити виражені в наці-
ональній валюті, при цьому максимальна сума 
компенсації складає 10 млн. йен.

Страхування депозитів у Великобританії про-
водиться відповідно до Закону про банківську ді-
яльність від 1979 р. Разом з тим, Страховий фонд 
депозитів британських банків, функціонує з лю-
того 1982 року, є самостійною юридичною осо-
бою та створений відповідного до законодавчої 
вимоги. В разі необхідності Фонду може надава-
тися Банком Англії державний кредит в розмірі 
до 175 млн. фунтів стерлінгів, який банки пови-
нні повернути впродовж 5–10 років.

Фінансову основу діяльності фонду склада-
ють вступні внески банків-учасників, величина 
яких визначається залежно від класу кожного 
банку (мінімальна сума внеску – 10 тис., а мак-
симальна – 300 тис. фунтів стерлінгів, але не 
більше 0,3 % від обсягу застрахованих вкладів). 
Участь банків у фонді є обов’язковою, окрім філі-
алів іноземних банків, стерлінгові рахунки яких 
у Великобританії знаходяться під захистом сис-
тем, що функціонують у країнах дислокації таких 
банків. Варто відмітити, що страхуванню підля-
гають лише внески у фунтах стерлінгів. Величина 
виплат за банківськими вкладами складає 85 тис. 
фунтів стерлінгів.

У Франції система страхування депозитів, 
сформована у 1980 р., свого кінцевого оформ-
лення набула лише в 1990 р. Фонд депозитного 
страхування управляється французькою асоціа-
цією банків, відповідно йому властивий приват-
ний характер управління. У Фонді беруть участь 
всі банки, які знаходяться на території країни, 
враховуючи філії іноземних банків. Фінансовий 
капітал Фонду формується з внесків банківських 
установ, розмір яких визначається за спеціаль-
ною шкалою з урахуванням обсягу депозитів 
кожного банку, але не може перевищувати 30 
млрд. франків.

Не підлягають страховому захисту депози-
ти зарубіжних відділень французьких банків та 
міжбанківські депозити, депозитні сертифікати 
і внески в іноземній валюті. Максимальна сума 
страхового відшкодування на одного вкладника 
200 тис. франків.

Наприкінці 19 ст. кооперативні банки Ні-
меччини створили першу недержавну систему 
взаємного гарантування вкладів, яка успішно 
розвивалася і стала основою механізму захисту 
інтересів вкладників, що діє в Німеччині і нині. 
Варто відмітити, що в Німеччині система стра-
хування депозитів комерційних банків є ініціа-
тивою самих комерційних банків і регулюється 
Асоціацією німецьких банків.

У Німеччині в середині 1970-х років сфор-
мувалися три окремі системи страхування вкла-
дів: для кооперативних, збережних та приватних 
банків. Усі три системи функціонують в рамках 
галузевих банківських асоціацій, які управля-
ються від імені своїх членів. У Німеччині 90 % від 
суми депозиту (але не більше 20 тисяч євро) від-
шкодовує Державний фонд страхування вкладів. 

Поштовхом до формування систем страху-
вання банківських депозитів на об’єднаному 
ринку Євросоюзу стало прийняття 30 травня 
1994 р. Директиви «Про системи гарантування 
депозитів», відповідно до якої кожна країна Єв-
росоюзу повинна мати одну або декілька систем 
страхування депозитів. Відповідно жодна фінан-
сово-кредитна установа не мала права приймати 
вклади, не будучи учасником такої системи.

Як наслідок, до середини 1990-х рр. страху-
вання депозитів існувало, в основному, в кра-
їнах з розвиненою економікою, а вже з другої 
половини 1990-х рр. така система почала запро-
ваджуватися й в країнах, що розвиваються. Під-
твердженням активного розповсюдження систем 
страхування депозитів є такі цифри: в 1974  р. 
страхування банківських депозитів існувало в 
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12 країнах, у 1980 р. – 20, 2003 р. – 87, 2014 р. – 
113 країнах [2]. Наразі ще 40 країн вивчають або 
розглядають можливість впровадження системи 
страхування вкладів. 

На початку 90-х років 20 ст. Польща пережи-
вала серйозну банківську кризу та період високої 
інфляції. З метою вирішення проблем банків-
ський сектор був рекапіталізований шляхом при-
ватизації, а національна валюта деномінована. 
Значною подією того часу стало також створення 
Банківського гарантійного фонду.

Законом від 14 грудня 1994 р. «Про Банків-
ський гарантійний фонд» було запроваджено 
систему страхування банківських приватних 
вкладів. На польський Банківський гарантійний 
фонд покладено два основних завдання:

- гарантування коштів, розміщених у банках;
- надання фінансової допомоги банкам, які 

входять до системи гарантування.
У Польщі обов’язкове гарантування (страху-

вання) вкладів доповнюється добровільним. Так, 
обов’язкова система розповсюджується на: 1) ві-
тчизняні банки з місцезнаходженням на терито-
рії Польщі; 2) відділення банків, які здійснюють 
діяльність на території Польщі, з місцезнахо-
дженням в країні, яка не є членом Європейського 
Союзу, якщо такі банки не є учасниками системи 
гарантування грошових коштів або, якщо систе-
ма гарантування, в якій вони беруть участь, не 
забезпечує рівень гарантування, прийнятий в 
Польщі. Добровільна система гарантування по-
лягає в організації захисту банківських вкладів 
зверх суми обов’язкового страхового покриття. 

Стосовно надання фінансової допомоги, то 
Банківський гарантійний фонд може надавати 
позики, гарантії або поруки на умовах, більш 
вигідних, ніж зазвичай пропонують банки. При 
цьому, фінансові ресурси, отримані таким чином, 
призначаються лише для усунення небезпеки фі-
нансової неспроможності конкретного банку.

В Іспанії існує три окремі фонди: для комер-
ційних банків, для ощадних банків та для кредит-
них кооперативів. Членство у фондах є добро-
вільним. Фінансування фонду для комерційних 
банків здійснюється за рахунок щорічних внесків 
банків-учасників.

У Скандинавських країнах функціонують по-
зитивно виражені схеми страхування депозитів. 
В Данії існує система у формі приватного неза-
лежного інституту, який фінансується за рахунок 
банківських внесків. Схемою гарантування Данії 
охоплюються національні комерційні, ощадні, 
кооперативні банки та філіали іноземних бан-

ків. У Фінляндії з 1998 р. введений новий по-
рядок гарантування вкладів. Інтереси вкладни-
ків захищає фонд гарантування депозитів, де в 
обов’язковому порядку беруть участь всі банки, 
які приймають вклади громадян. У системі стра-
хування банківських депозитів Норвегії функці-
онує два окремих фонди: для комерційних бан-
ків, і для ощадних.

На Ближньому Сході фонд страхових гаран-
тій по депозитах існує лише у Лівані, який має 
давню традицію банківської справи. У Кувейті 
Конституцією встановлені державні гарантії по 
всіх депозитах за рахунок коштів державного 
бюджету. Не виражені прямо гарантії застосову-
ються в Іраку, Йорданії, Омані та Арабських Емі-
ратах.

Варто відмітити, що системи страхування де-
позитів створюються не лише на гарно розвине-
них фінансових ринках. Так, створена у 1963 р. Фі-
ліппінська Корпорація страхування депозитів за 
підтримки уряду країни (внесок близько 53 млн. 
дол.) [3, c. 19] виконує такі основні функції: ви-
плата відшкодування за депозитами; фінансова 
допомога фінансовим інститутам при угодах ку-
півлі активів та прийняття зобов’язань неспро-
можних банків; створення брідж-банків для тим-
часового переводу до них активів та зобов’язань 
неспроможних фінансових установ; фінансова 
допомога проблемним фінансовим інститутам 
для відновлення їх нормальної діяльності. 

Філіппінська Корпорація страхування де-
позитів відіграла суттєву роль в стабілізації фі-
нансової системи країни, забезпечивши доступ 
депонентів до їх депозитів. Варто відмітити, що 
за період 1999–2005 рр. Корпорація виплатила 
92,85% застрахованих депозитів [3, c. 19], що від-
повідно було наслідком їх слабкого обліку, а та-
кож відсутності повної та своєчасної інформації 
про стан банків.

Отже, в світовій практиці виділяють такі 
типи систем страхування банківських вкладів:

1) американська, яка спирається на досвід 
США, та передбачає створення особливого дер-
жавного чи підконтрольного державі органу (на 
кшалт Федеральної корпорації страхування де-
позитів, яка знаходиться під контролем держав-
них органів та характеризується значним рівнем 
самоврядування), фінансування якого здійсню-
ється спільно державою та банками. За таким 
варіантом всі банки, які здійснюють діяльність 
на території держави (в тому числі для філіалів 
і представництв іноземних банків) зобов’язані 
брати участь у системі гарантування вкладів. 
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Держава створює такий орган для реалізації дер-
жавної політики із надання гарантій вкладникам 
банків на його території. Законодавством країни 
визначається також коло учасників страхування, 
умови його проведення, а також розміри страхо-
вих внесків та страхових виплат.

Проваджувати страхування можуть як дер-
жавні, так і приватні страхові організації. Поді-
бні структури до американської існують в Вели-
кобританії, Канаді, Росії та деяких інших країнах. 
Таку систему, як правило, запроваджують країни, 
що розвиваються або такі, які вперше її вводять;

2) німецька (європейська), за такого варіанту 
держава жодного прямого відношення до страхо-
вих фондів не має. Страхування здійснюється, як 
правило, через загальнодержавні банківські асо-
ціації. При цьому наявність загальнодержавних 
банківських асоціацій не виключає створення 
подібних асоціацій на регіональному та місцево-
му рівнях і, як наслідок, можливості здійснення 
страхування на конкурентних засадах. Варто від-
мітити, що сфера діяльності банківських асоціа-
цій є дуже широкою і не обмежується лише стра-
хуванням депозитів, тому безпосередньо в якості 
страховика виступають спеціально створені в 
рамках асоціації фонди (наприклад, у Франції – 
Фонд депозитного страхування).

Страхування банківських вкладів є суво-
ро добровільним рішенням для кожного банку. 
Зрозуміло, що розмір щорічного страхового вне-
ску, умови та величина страхових виплат визна-
чаються кожною асоціацією самостійно. Єдине 
обмеження, до речі, яке встановлюється на за-
конодавчому рівні, – це величина максимального 
розміру виплати за вкладом. 

Такий варіант є поширеним у Західній Євро-
пі, зокрема у Швейцарії, Франції, Нідерландах, 
Люксембурзі, Австрії та інших країнах Європи. 
Відповідно участь банків в такій системі є добро-
вільною, а державне фінансування відсутнє. 

Прихильники такої системи обґрунтовують її 
переваги через сприяння розвитку конкуренції. 
Так, зрозуміло, що в різних асоціаціях можуть 
бути різні умови страхування, тому виникає 
свого роду конкуренція, тобто кожна асоціація 
прагне запропонувати найбільш вигідні умови 
страхування, і тим самим залучити найбільшу 
кількість потенційних вкладників. З огляду на 
це, хоча й в рамках даного типу системи стра-
хування банківських вкладів не є обов’язковим, 
тим не менш банк, який не надає гарантій із за-
хисту вкладників, потенційно приречений на 
банкрутст во;

3) змішана, коли система страхування міс-
тить елементи обох вищеназваних систем. Так, 
наприклад, система страхування депозитів в 
Польщі може бути визначена як змішана (з пев-
ним наближенням до американської моделі). 
Так, в Японії корпорація страхування депозитів 
знаходиться в приватно-державній власності та 
управляється спільно Банком-Японії та банками-
членами корпорації. В Іспанії Фонд гарантуван-
ня депозитів очолює голова центрального банку, 
але до ради входить однакова кількість пред-
ставників центробанку та комерційних банків-
учасників. За аналогічними схемами побудовані 
системи страхування в Данії, Норвегії, Угорщині, 
Бельгії, Перу та ін.

Здійснений аналіз міжнародного досвіду свід-
чить, що питання побудови системи страхуван-
ня депозитів можуть вирішуватися по-різному. 
Якщо говорити про систематизацію методів пра-
вового регулювання систем страхування депози-
тів, можна розділити їх на два групи: імперативні 
(прямі) та диспозитивні (непрямі). Прямі систе-
ми базуються на законодавчо прописаній системі 
страхування: в конституції або законах, відноси-
ни банків і вкладників чітко регламентовані. При 
цьому гарантія має бути законодавчо закріплена 
та забезпечена державою, як це має місце в США 
та багатьох інших країнах. Різновидом прямого 
захисту вкладів є також їх гарантування і при-
ватними інститутами без безпосередньої участі 
держави, але також законодавчо закріплене, як 
це відбувається в Німеччині. Диспозитивний ме-
тод передбачає регламентацію лише процедури 
укладання договору між банком і вкладником, 
при цьому умови договору можуть бути різними. 
Держава ж втручається у відносини сторін за до-
говором лише в тому випадку, якщо вони не ді-
йшли згоди самостійно.

Щодо характеру участі, то банки можуть 
входити до системи страхування депозитів на 
обов’язковій або на добровільній основі. Так, 
обов’язкова участь банків передбачена у Велико-
британії, Канаді, Японії, а, наприклад, у Франції 
та Німеччині банки приймають участь у системі 
депозитного страхування добровільно, на підста-
ві договору.

За рівнем державного управління розрізня-
ють державні, приватні та змішані системи де-
позитного страхування. В державних системах 
страховик створюється на некомерційній основі 
(наприклад, Федеральна корпорація страхування 
депозитів, США; Фонд захисту депозитів, Вели-
кобританія). Натомість в приватних системах, 
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страхування здійснюється спеціальними органі-
заціями, діяльність яких фінансується за рахунок 
внесків банків-учасників (наприклад, Фонд депо-
зитного страхування, Франція, Асоціація страху-
вання депозитів, Люксембург). За умов форму-
вання змішаних систем страхування депозитів, 
держава та банки однаковою мірою приймають 
участь у формуванні ресурсів страховика, як на-
приклад це відбувається в Корпорації по страху-
ванню депозитів, Японія.

Відповідно до обсягу забезпечення виділяють 
повні системи страхування депозитів, які гаран-
тують виплати по всіх депозитах, розміщених у 
банку (наприклад, в Німеччині). Орієнтація на 
захист, перш за все, дрібних вкладників зумов-
лює введення обмеженого страхового покриття, 
зокрема у Франції. Дискреційна система, в свою 
чергу, являє собою різновид обмеженої системи, 
яка передбачає розширення об’єкту страхування 
в періоди кризи банківської системи.

За участю держави у фінансовому забезпе-
ченні страхових виплат виділяють два різновиди 
систем депозитного страхування: система, яка 
має відкриту лінію центрального банку, тобто в 
разі кризової ситуації можна використати час-
тину коштів центрального банку (наприклад, в 
США) та система без додаткових державних фі-
нансових гарантій (наприклад, Німеччина).

Системи депозитного страхування класифі-
куються залежно від розміру страхового відшко-
дування. Так, межа страхового відшкодування 
може бути встановлена: в твердій сумі (напри-
клад, в Австрії, Чилі, Чехії, Німеччині, Велико-
британії, Польщі, Португалії, Естонії, Литві та 
ін.), при якій зазвичай діє механізм співстраху-
вання: чітко визначений відсоток від величини 
депозиту страхується фондом, а решта збитків 
лягає на вкладника); за змінною шкалою (напри-
клад, в Італії 100 %-е відшкодування нарахову-
ється до 200 млн. лір, а за наступними сумами 
виплачується лише 80 %); у вигляді процентного 
співвідношення із власним капіталом банку (на-
приклад, Німеччина). Варто також відмітити, що 
в Перу, наприклад, якщо у вкладника були від-
криті рахунки в декількох банках-банкрутах, то 
відшкодування виплачується лише за одним бан-
ком. 

Крім того, відповідно до діючих систем стра-
хування, як правило, передбачається підвищення 
відповідальності вкладників на різних рівнях від-
шкодування. В Аргентині центральний банк має 
можливість змінювати ставки відшкодування 
залежно від рівня дохідності депозитів. Із стра-
хового відшкодування вираховуються депозити з 
дохідністю, які більш ніж на 2 пункти перевищу-
ють облікову ставку [4, c. 124]. Така схема сприяє 
ринковій дисципліні та підвищенню відповідаль-
ності вкладників при виборі банку.

Особливого значення в системі страхування 
депозитів набуває організація руху грошових 
коштів, від ефективності якої залежить функці-
онування самої системи. Акумулювання коштів 
з метою фінансування захисту вкладників здій-
снюється за допомогою трьох методів: 1) авансо-
вого фінансування, за якого відбувається попе-
реднє накопичення фондом через сплату внесків; 
призначенням такого фонду є відшкодування за-
страхованих депозитів, а також покриття інших 
додаткових витрат; 2) у системах без попередньо-
го фінансування, внески сплачуються банками 
лише у випадку, коли відбудеться страховий ви-
падок та який-небудь з інститутів збанкрутує. До 
речі, така система є менш справедливою щодо 
решти фінансових інститутів, оскільки проблем-
ний банк не братиме участі у покритті витрат з 
виплати відшкодування його вкладникам. Разом 
з тим, позитивною рисою зазначеної системи є те, 
що вона є менш фінансово обтяжливою для бан-
ків, оскільки в стабільні періоди внески не спла-
чуються на регулярній основі, а також відсутні 
адміністративні витрати, пов’язані з постійним 
збором внесків і управлінням ресурсами фонду. 
Проте, варто підкреслити, що така система вима-
гає ефективного банківського нагляду; 3) гібрид-
не фінансування поєднує характеристики обох 
систем фінансування. За такої системи депозит-
ного страхування страховий фонд формується 
як за рахунок регулярних внесків, так і, в разі 
виникнення необхідності, за допомогою спеці-
альних зборів або кредитів. Системи з гібридним 
фінансуванням є достатньо поширеними у світо-
вій практиці.

Узагальнена класифікація систем депозитно-
го страхування наведена на рис. 2.
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Рис. 2. Класифікація систем страхування депозитів
Джерело: складено автором

Огляд зарубіжних систем страхування депо-
зитів дозволяє виділити такі особливості та тен-
денції розвитку:

1) практично у всіх країнах, де функціонують 
системи страхування депозитів, включені комер-
ційні банки, але така участь банків може бути до-
бровільною або обов’язковою;

2) окреслилась тенденція до розширення 
кола фінансових установ, які входять до систем 
страхування;

3) в останній час в розвинених країнах під-
вищується значущість приватних банків, як на-
слідок – практично в жодній із розвинених країн 
фонд страхування організаційно не пов’язаний 
із центральним банком. Натомість в країнах, що 
розвиваються, держава відіграє провідну роль в 
цьому процесі. Так, наприклад, в Аргентині, Чилі 
та Кенії створювані гарантійні фонди є підрозді-
лами центральних банків або підпорядковуються 
ним;

4) в окремих країнах – Великобританія, Ка-
нада, Франція, Японія – депозити в іноземній 
валюті не підпадають під страховий захист. Це 
пояснюється, насамперед тим, що вклади в іно-
земній валюті не є частиною власне грошової 
маси країни. Практично у всіх країнах Європи 

система депозитного страхування розповсюджу-
ється як на депозити в національній валюті, так і 
на депозити в іноземній валюті (Австрія, Поль-
ща, Болгарія, Нідерланди, Фінляндія). У цих краї-
нах законом або договором передбачено порядок 
конвертування в національну валюту в разі ви-
плати відшкодування. Деякі банківські системи 
виключають із страхового захисту депозити в 
іноземній валюті місцевих банків – Франція, Ко-
лумбія, Сальвадор [4, c. 123];

5) в більшості розвинених країн та окремих 
країнах, що розвиваються, учасниками системи 
депозитного страхування є іноземні банки, які 
функціонують в країні (США, Великобританія, 
Іспанія). Лише в Японії для іноземних банків за-
критим є доступ до системи гарантування;

6) практично у всіх країнах діють ліміти від-
повідальності страхових фондів за вкладами. 
Такі ліміти виражаються, по-перше, граничною 
сумою належного до страхування вкладу, а, по-
друге, процентною часткою покриття вкладу 
страхуванням. Максимальна сума страхового 
відшкодування, як правило, варіюється від 25 
тис. до 100 тис. доларів, хоча в окремих країнах 
є значно вищою. Варто відмітити, що розмір га-
рантованих виплат постійно збільшується.
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Не можна оминути увагою той факт, що з ме-
тою підвищення ефективності функціонування 
систем страхування депозитів в останні десяти-
ліття розширюється міжнародна співпраця в да-
ній сфері. Цьому сприяло створення у 2002 році 
Міжнародної асоціації страховиків депозитів (In-
ternational Association of Deposit Insurers – IADI) 
та Європейського форуму страховиків депозитів 
(European Forum of Deposit Insurers – EFDI).

У різні періоди системи страхування депо-
зитів, які функціонували в тих чи інших країнах 
зазнавали змін, прилаштовуючись до новітніх 
викликів часу. Так, фінансова-економічна криза 
2007–2009 рр. потребувала модернізації існую-
чих підходів та побудови основних принципів 
ефективних систем страхування депозитів. За 
наслідками банківської кризи було ініційовано в 
ЄС перегляд Директиви 94/19/ЄС [5] про системи 
страхування вкладів та Директиви 1997/9/ЄС [6] 
про компенсації інвесторам. У результаті прове-
деної роботи була прийнята Директива 2009/14/
ЄС [7] про програми забезпечення вкладів.

Варто відмітити, що в 2008 році в рамках ан-
тикризових заходів окремі країни підвищили 
граничний рівень страхового відшкодування: в 
більшості країн Європи з 20 до 50 тис. євро, або 
з 27 до 68 тис. дол., а в Австрії, Іспанії та Литві, 
наприклад, до 100 тис. євро, у Франції – до 70 тис. 
євро [8]. Уряд Ірландії, в свою чергу, прийняв рі-
шення про введення впродовж двох років 100%-
го страхування депозитів, облігацій та боргів в 
шести найкрупніших банках та будівельних ко-
оперативах країни. Пізніше аналогічне рішення 
прийняв і уряд Німеччини, спрямувавши на такі 
цілі близько 1 трлн. євро. Відповідно до Дирек-
тиви 2009/14/ЄС розмір компенсацій за приват-
ними вкладами в європейських банках у випадку 
їх банкрутства підвищився з 50 тис. євро до 100 
тис. євро, а розмір компенсації інвесторам фінан-
сових компаній – з 20 тис. до 50 тис. євро. Також 
до 2013 р. процедура виплат компенсацій пови-
нна здійснюватися впродовж семи днів. До речі, 
керівництво фінансових відомств європейських 
країн сформувало плани щодо повернення до по-
передніх рівнів страхового відшкодування.

У липні 2010 р. в США вступив в дію ряд за-
конів, які об’єднанні загальною назвою «Закон 
Додда-Френка про реформу Уолл-Стріт та захист 
споживачів», що кардинально вплинуло на коло 
функцій та повноважень Федеральної корпорації 
із страхування депозитів. По-перше, підвищено 
максимальну суму відшкодування з 100 тис. до 
250 тис. дол. на одного вкладника. Таке зростання 

ліміту відшкодування було тимчасовим заходом, 
оскільки діяло до 31 грудня 2013 р., після чого 
планується повернення до попередньої межі (100 
тис. дол.); по-друге, встановлено новий цільо-
вий рівень значення коефіцієнта резервування в 
процентах до обсягу застрахованих депозитів, а 
саме – розмір фонду страхування депозитів по-
винен підтримуватися на рівні не менш 1,35 % 
обсягу застрахованих депозитів; по-третє, зміне-
на розрахункова база для визначення страхових 
внесків банків, що належать до сплати у фонд 
страхування депозитів. Наразі ставка внеску 
буде застосовуватися не до обсягу депозитів, які 
підлягають страхуванню, а до середніх сукупних 
активів за вирахуванням середнього матеріаль-
ного капіталу.

Отже, в цілому в континентальній Європі та 
США такі зміни стосувалися:

- встановлення єдиного цільового розміру 
фонду гарантування депозитів на певному рівні 
від обсягу застрахованих депозитів;

- наявність можливості стягнення з банків 
надзвичайних внесків для поповнення фонду га-
рантування депозитів;

- введення системи диференційованих вне-
сків до фонду гарантування депозитів. При цьо-
му такий підхід повинен базуватися на єдиних 
для всіх країн-членів ЄС показниках та діапазону 
ставок внесків (від 75 до 200 % базової ставки);

- проведення регулярного стрес-тестування 
систем страхування депозитів;

- підвищення розміру відшкодування для 
окремих депозитів на певний період.

Узагальнену характеристику основних еле-
ментів систем депозитного страхування в окре-
мих країнах представлено в таблиці 1.

Висновки. Варто відмітити, що в світовій 
практиці використовують декілька показників, 
за допомогою яких можна визначити рівень до-
статності фонду [9, c. 12]. Найбільш розповсю-
джений з них – це коефіцієнт резервування, який 
розраховується як відношення сформованих ре-
зервів фонду до загального обсягу депозитів. Цей 
показник характеризує загальний рівень забезпе-
ченості системи страхування резервами. За роз-
рахунками російського дослідника А. Г. Мельни-
кова в середньому по всіх країнах, в яких системи 
страхування депозитів побудовані за принципом 
акумулювання коштів для виплат в спеціально-
му фонді, така величина складає 1,44 % [9, c. 13]. 
Водночас даний показник не дозволяє оцінити 
достатність резервів відносно можливих ризиків.
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Більш точним показником є коефіцієнт, що 
розраховується як відношення величини фінан-
сових ресурсів фонду до загального обсягу всіх 
потенційно можливих виплат. В такому випадку, 
порівнюючи коефіцієнти, розраховані для різних 
рівнів страхового відшкодування, можна оцінити 
рівень забезпеченості резервами системи в май-
бутньому та визначити впродовж якого періоду 
вона зможе досягти необхідного рівня стійкості. 
Водночас такий показник не отримав широкого 
розповсюдження, насамперед, через відсутність 
необхідних статистичних даних.

В останній час широкого розповсюдження в 
світовій практиці для оцінки достатності фонду 
страхування набули статистичні моделі, в яких 
використовуються як дані про звітність банків, 

так і макроекономічні показники. Як свідчить 
зарубіжний досвід, в разі відсутності доступу до 
оцінки реальних активів та зобов’язань банків, 
використання такого роду моделей є найбільш 
оптимальним способом достовірно оцінити ри-
зики системи страхування депозитів.

Створена українська система страхування 
вкладів є синтезом американської та європей-
ської систем страхування вкладів, в основу якої 
покладено такі основні принципи: обов’язковість 
участі банків; накопичувальний характер фор-
мування страхового фонду за рахунок внесків 
учасників; страховий захист окремої категорії 
вкладників; обмеженість виплати страхового від-
шкодування на одного вкладника.
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Summary. In the article the features of formation 
of deposit insurance in foreign countries, revealed 

signs of division classification of such systems and 
the main trends of development and modernization.

Key words: insurance, bank deposit, the depositor, guarantee mechanisms, protection.

Purpose. The purpose of the article is to study 
the characteristics of the formation of deposit insur-
ance systems in foreign countries and the main crite-
ria for their construction.

Methodology of research. In research author 
used methods of induction, deduction, synthesis and 
historical method.

Findings. Principles of construction of the 
Ukrainian deposit insurance system are suggesting, 
firstly, the use of international practice and, second-
ly, the need to promote the further development of 
effective mechanisms to deposit guarantee in the 
banking system. Also today the vector of the depos-
it insurance system development should be directed 
to address not only short-term problems, but also be 
of a preventive nature, including taking into account 
the best international experience.

The analysis of the international experience 
shows that problems of constructing of deposit in-
surance system can be solved in different ways. The 
deposit insurance system classification is generalized 

by the following features: the method of legal regula-
tion of systems, the nature of participation of banks, 
the level of public administration, the amount of 
guarantees, state involvement in providing insurance 
benefits, the approach to determining the amount of 
insurance compensation and the method of financ-
ing the deposit insurance fund.

Review of foreign deposit insurance systems has 
allowed to allocate characteristics and development 
trend of modern systems of deposit insurance in the 
individual countries. Particular attention was given 
to the review of approaches to the operation of de-
posit insurance systems based on the results of the 
banking crisis.

Originality. The research allowed to identifying 
and systematizing the classification features of de-
posit insurance systems, which in turn is the basis for 
the development of the ways of their further mod-
ernization.

Practical value. The results of the research are 
reasonable for using by Deposit Guarantee Fund.
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Анотація. Досліджено проблему забезпе-
чення продовольчої безпеки в країні, запропо-
новано шляхи щодо її розв’язання та визначено 
роль фінансування аграрного виробництва як 
гарантії продовольчої безпеки у майбутньому.

Аннотация. Исследована проблема гаран-
тирования продовольственной безопасности 
в стране, предложены пути её решения и опре-
делена роль финансирования аграрного произ-
водства как гарантии продовольственной без-
опасности в будущем.

Ключові слова. Продовольча безпека, фінансування, інвестиційне забезпечення, процентна ставка, кредити банків.
Ключевые слова. Продовольственная безопасность, финансирование, инвестиционное обеспечение, процентная ставка, кредиты банков.

Постановка проблеми. Розв’язання пробле-
ми продовольчої безпеки у 21 столітті є страте-
гічним завданням, оскільки у світі до 2050 року 
потрібно буде нагодувати 9 мільярдів людей. 
Крім швидкого росту населення, зростають дохо-
ди населення, що спричиняє підвищення попиту 
на продукти харчування. Формування середньо-
го класу в країнах що розвиваються, зокрема Ки-
тай та Індія, веде до зростання купівельної спро-
можності населення та відповідно зміни раціону 
харчування на користь більшої кількості м’яса та 
молочних продуктів, що вимагає виробництва 
більшої кількості зернових культур.

Крім того, істотну загрозу для довгострокової 
продовольчої безпеки також становить збільшен-
ня виробництва біопалива. Виробництво біопа-
лива, включаючи біоетанол та біодизель, вимагає 
масової переробки таких культур як кукурудза, 
рапс та соя. Родючі землі використовуються для 
виробництва прибуткового біопалива, у той час 
як на виробництво харчових культур посівні 
площі істотно зменшені, що призводить до змен-
шення постачання продовольства [9, с. 23].

Проблемою продовольчої безпеки також є 
катастрофічний вплив глобальних кліматичних 
змін, який чинить негативну дію на сільське гос-
подарство через підвищення температури, ано-
мальний характер атмосферних опадів та вищу 
ймовірність виникнення посух й повеней, що 
значною мірою впливає на обсяг врожаю. 

Проблеми продовольчої безпеки є актуаль-

ними й для України, незважаючи на її родючі 
землі, сприятливий клімат і достатній розвиток 
продуктивних сил. Внаслідок реформування 
аграрного сектору держава неспроможна вико-
ристовувати свої природні ресурси та величез-
ний виробничий, економічний і фінансовий по-
тенціал в інтересах своїх громадян. Скорочення 
грошових доходів призвело до розбалансування 
внутрішнього ринку, до катастрофічного падін-
ня споживчого попиту й зубожіння маси насе-
лення. За останніми статистичними даними 39 
мільйонів українців щорічно споживають менше 
норми молока, 35 мільйонів – м’яса і фруктів; 26 
мільйонів – риби і цукру; 16 мільйонів – хліба і 43 
мільйони – овочів [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні дослідження провідних учених ведуть-
ся по вирішенню соціальної та виробничої скла-
дової продовольчої безпеки та пошуку шляхів 
розв’язання проблеми продовольчої безпеки в 
Україні. Дослідженню даної проблеми займають-
ся такі вітчизняні вчені, праці яких є фундамен-
тальними, зокрема: О. В. Березін, В. І. Власов, 
Г. М. Калетник, В.Я. Месель-Веселяк, М. Й. Малік, 
Б. Й Пасхавер, П. Т. Саблук, але питання щодо га-
рантії продовольчої безпеки в країні так і зали-
шається не вирішеним.

Метою статті є дослідження проблеми забез-
печення продовольчої безпеки в країні, запропо-
новано шляхи щодо її розв’язання та визначено 
роль фінансування аграрного виробництва як 
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гарантії продовольчої безпеки у майбутньому.
Обґрунтування отриманих наукових резуль-

татів. Забезпечення продовольчої безпеки потре-
бує розробки довгострокової стратегії, яка пе-
редбачає як збільшення аграрного виробництва, 
так і розширення доступу до поживної їжі для 
незаможних прошарків населення в усьому сві-
ті. Століттями люди відповідали на нестачу про-
довольства розширенням посівних площ, однак 
стрімкий ріст населення та швидка урбанізація 
роблять це рішення менш реальним у сучасних 
умовах. Натомість, зусилля зі збільшення поста-
чання продовольства повинні бути спрямовані 
на проведення досліджень та поширення техно-
логічних інновацій, більш ефективне викорис-
тання існуючих ресурсів, таких як вода та ґрунт, а 
також мінімізацію втрат під час збору, зберігання 
та реалізації врожаю [4, с. 36].

Продовольча безпека – це такий рівень продо-
вольчого забезпечення населення, який гарантує 
соціально-економічну та політичну стабільність 
у суспільстві, стійкий та якісний розвиток нації, 
сім’ї, особи, а також сталий економічний розви-
ток держави [6, с. 4].

Розв’язання проблеми продовольчої безпеки 
можливо здійснити на державному, місцевому, 
сімейному рівнях та на рівні груп населення. 

На державному рівні здійснюється стабіліза-
ція економічного розвитку країни, формування 
державних фондів і приведення у відповідність 
(балансу) попиту і пропозиції на внутрішньому 
ринку продовольства.

На місцевому рівні продовольчу безпеку по-
винні забезпечувати суб’єкти територіального 
управління (область, район) за допомогою поста-
чання продуктами, контролю їх якості і створен-
ня умов населенню для отримання доходів.

Суб’єктом, що визначає продовольчу безпеку 
на рівні груп населення, виступають соціальні 
групи, завдання яких – забезпечити доходи, не-
обхідні для науково-обґрунтованого споживан-
ня.

На сімейному рівні виступають домашні гос-
подарства, які забезпечують продовольчу безпе-
ку, шляхом придбання і споживання продуктів, 
організація збалансованого харчування. Всі рівні 
продовольчої безпеки взаємопов’язані і взаємо-
залежні. Оптимальний варіант вирішення про-
довольчої проблеми – це узгоджені дії суб’єктів 
усіх рівнів [9, с. 25].

Забезпечення ефективного функціонування 
системи продовольчої безпеки безпосередньо за-
лежить від: стійкості фінансової системи; струк-
турних змін в АПК; інвестиційної політики; фор-
мування підсистеми технічного забезпечення; 
удосконалення податкового законодавства; орга-
нізації банківського обслуговування; створення 
товарних запасів матеріально-технічних засобів; 
діючої системи страхування урожаїв і майна під-
приємств АПК; науково-інформаційного забез-
печення.

Продовольча безпека гарантується заходами, 
які доцільно здійснити на макро та мікро рівнях, 
а саме на рівні держави та рівні окремого аграр-
ного підприємства. Так, на макро рівні доціль-
ним буде:

1. Сприяння формуванню інвестиційної при-
вабливості аграрного виробництва через запро-
вадження податкових пільг для інвесторів.

2. Регулювання експорту сільськогосподар-
ської продукції завдяки розширенню вивозу 
продукції глибокої переробки сільськогосподар-
ської сировини.

3. Формування високоефективної, соціально 
орієнтованої багатоукладної економіки АПК як 
основи забезпечення продовольчої безпеки дер-
жави.

4. Розробка та впровадження державних про-
грам щодо реформування діяльності аграрних 
підприємств з визначенням короткострокових, 
середньострокових і довгострокових завдань.

5. Створення законодавчо-правової бази 
щодо розвитку інфраструктури та оздоровлення 
соціально-економічної ситуації на селі.

6. Реформування агропромислового виробни-
цтва, збільшення обсягів виробництва агропро-
мислової продукції шляхом створення ринково-
го економічного середовища.

7. Створення сприятливих умов для стабіліза-
ції і розвитку тваринництва.

8. Фінансова підтримка селянських (фермер-
ських) господарств з боку держави.

9. Освоєння новітніх ресурсозберігаючих тех-
нологій виробництва та ефективна зовнішньое-
кономічна політика [7, с. 6].

10. Виконання закону України щодо ГМО усі-
ма суб’єктами ринку продовольства як на макро-, 
так і на мікроекономічному рівнях (рис. 1).
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Рис. 1. Макро та мікроекономічні аспекти забезпечення продовольчої безпеки країни

На мікро рівні доцільно спрямувати заходи 
на:

1. Використання в аграрному виробництві но-
вітніх технологій та техніки.

2. Спрямовувати діяльність на підвищення 
конкурентоспроможності аграрного підприємст-
ва.

3. Здійснювати своєчасне та в достатньому об-
сязі фінансування аграрного виробництва.

4. Застосування інноваційних методів управ-
ління діяльності аграрного підприємства.

Забезпечення продовольчої безпеки країни 
залежить від стану аграрних виробників, розви-
тку їх діяльності та обсягів фінансування. Най-
важливішою стороною діяльності аграрних під-
приємств є фінансове забезпечення, оскільки 
фінансові ресурси потрібні для покриття витрат 
виробництва й обігу, своєчасного виконання фі-
нансових зобов’язань перед державою, банками 
та іншими суб’єктами господарювання, форму-
вання доходів і прибутків.

Агропромисловий комплекс України за обся-
гами та якістю сільськогосподарської продукції 
гарантує продовольчу безпеку населенню краї-
ни, окрім того, Україна входить у десятку країн, 
які можуть виступити гарантом продовольчої 
безпеки у світі, але попри це, аграрні виробники 
мають ряд проблем щодо своєчасного фінансу-
вання власної діяльності.

Нагальною проблемою аграрних підпри-
ємств є кількість списаної техніки, яка переви-

щує кількість придбаної більш як у десять разів. 
Катастрофічно зменшуються можливості влас-
них джерел оновлення й поповнення машинно-
технологічного парку, таких як амортизаційний 
фонд і прибуток. Практично усі кошти, які необ-
хідно інвестувати в техніку й обладнання, вико-
ристовуються переважно на фінансування обо-
ротних коштів, у тому числі на купівлю насіння, 
паливно-мастильних матеріалів, мінеральних 
добрив, сплату банківських процентів за кредит 
тощо. Державні програми підтримки технічного 
забезпечення аграрного сектора економіки є не-
достатньо ефективними, використовуючи кошти 
за державними програмами сільськогосподар-
ські підприємства не в змозі забезпечити свою 
діяльність сучасною технікою [4, с. 37]. 

Аналізуючи динаміку наявності основних 
технічних засобів сільськогосподарських підпри-
ємств за 2000-2013 роки, можна визначити нега-
тивну тенденцію щодо значного зниження кіль-
кості основних технічних засобів, які необхідні 
для виконання виробничих функцій в аграрно-
му виробництві. Нині в Україні аграрний сектор 
економіки оснащений сільськогосподарською 
технікою лише на 43-48 %. Через технічні нега-
разди не використовується близько 25 % наявної 
техніки, готовність тракторів до польових робіт 
становить 76 %, комбайнів – 49-65 %.

Використання застарілої та зношеної техні-
ки призводить до втрати 7  млн  т. вирощеного 
врожаю, що становить 11 %, оскільки збирання 
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основних зернових культур в Україні триває 29 
днів замість 10 оптимальних згідно з агростро-
ком. 

Для забезпечення своєчасного та ефектив-
ного збирання сільськогосподарських культур, 
з урахуванням площі комбайнування в різних 
за розміром господарствах, необхідно сформу-
вати парк комбайнів з визначеною пропускною 
здатністю, так, наприклад, для аграрних підпри-
ємств розміром до 500,0 га – пропускна потуж-
ність комбайнів повинна становити 5-7 кг/с, а 
для аграрних підприємств розміром від 5000,1 до 
10000 га –пропускною потужністю 12-15 кг/с [3].

Вітчизняне машинобудування до 2015 року 
не спроможне повністю задовольнити потреби 
виробників сільськогосподарської продукції, а 
лише на 15-20 %, тому основна частина розра-
хованої потреби комбайнового парку складати-
меться з техніки іноземного виробництва. Нині 
на українському ринку зернозбиральні комбай-
ни пропускної здатності 12-14 кг/с представлені 
лише іноземними виробникамим. Тому у вели-
ких господарствах (понад 5000,1 га) можливо 
використовувати зернозбиральні комбайни з 
пропускною здатністю 12-14 кг/с іноземного ви-
робництва або вітчизняного виробництва з про-
пускною здатністю 9-10 кг/с.

За підрахунками спеціалістів для українських 
аграрних виробників потреба в комбайнах стано-
вить 50,7 тис. одиниць, з них, 45,0 тис. комбайнів 
іноземного виробництва і лише 5,7 тис. комбай-
нів – вітчизняного. Для придбання розрахованої 
кількості зернозбиральної техніки виробникам 
сільськогосподарської продукції України необ-
хідні капітальні інвестиції в обсязі 76,1 млрд грн 
[5].

Застосування сучасної сільськогосподарської 
техніки надасть можливість збереження обсягів 
вирощеного врожаю та скорочення строків збо-
ру врожаю.

Надходження інвестицій в аграрний сектор 
залежить від інвестиційного середовища, на 
формування якого впливають такі фактори як: 
відповідність рівня розвитку галузей в АПК, на-
явність власних фінансових ресурсів, державні 
пільги для інвесторів, страхування ризиків, тех-
нічний рівень організації виробництва, ефектив-
ність використання інвестиційних коштів та ін.

У 2013 році аграрними підприємствами осво-
єно капітальних інвестицій на загальну суму 
16526,9 млн грн, що становить 6,7 % від загаль-
ного обсягу капітальних інвестицій направлених 
в економіку країни, з них на придбання довго-
строкових біологічних активів рослинництва і 
тваринництва направлено 1675,7 млн грн. Обсяг 
капітальних інвестицій у 2013 році майже не змі-
нився у порівняні з даними за 2012 рік і становить 
100,1 %, тоді як обсяги виробництва сільськогос-
подарської продукції збільшилися на 11 %.

Протягом 2001-2013 років у структурі інвес-
тицій за джерелами фінансування переважали 
кошти власного капіталу, які становили від 57 % 
до 63 %, це означає, що аграрні підприємства за 
рахунок власного капіталу здійснюють інвесту-
вання своєї діяльності. За рахунок банківських 
кредитів освоєно 14,8 % капітальних інвестицій 
(рис. 2). Найменша доля капітальних інвестицій 
за джерелами фінансування припадає на фінан-
сування з державного бюджету – 2,5 % та місце-
вого бюджетів – 2,8 %.

Рис. 2. Джерела фінансування капітальних інвестицій аграрних підприємств
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На початок 2014 року обсяг іноземних інвес-
тицій у сільське господарство становив 839,3 млн 
дол. США.

У 2013 році, за даними Державної служби 
статистики України, прямі іноземні інвестиції у 
сільське, лісове та рибне господарство зросли на 
15 %, тоді як в економіку загалом – лише на 5 % 
[2].

Найбільш привабливими для іноземних ін-
весторів залишаються аграрні підприємства 
Київської та Івано-Франківської областей. У ці 
регіони надійшло близько половини (47,8 %) ін-
вестицій галузі, у тому числі аграрні виробники 
м. Києва залучили 20 %, Київсько області – 15,8 
%, а Івано-Франківської області – 12 %.

Аграрні виробники Дніпропетровської облас-
ті залучили 6,3 % іноземних інвестицій, Харків-
ської області – 5,7 %, Львівської області – 5,0 % 
іноземних інвестицій. Обсяги прямих іноземних 
інвестицій, залучених в аграрний сектор Чер-
каської та Донецької областей, становлять 3,7 % 
та 3,5 % відповідно. Основною країною-інвесто-
ром є Кіпр, звідки надійшло 376,2 млн дол. США, 
тобто 45 %. На другому місці – Німеччина, яка 
інвестувала в аграрний сектор України 71,5 млн 
дол. США (8,5 %). За нею – Данія, частка якої ста-
новить близько 8 % – 66,2 млн дол. США. Значні 
інвестиції у вітчизняне сільське господарство 
вкладають також Велика Британія (5 %), Польща 
(4,1 %), Віргінські (Британські) острови (3,9 %), 
Франція (2,8 %) та Нідерланди (2,7 %).

Більше половини інвестицій – 56 % – спрямо-
вується на розвиток галузі рослинництва, пере-
важно на вирощування однорічних і дворічних 
культур. У розвиток тваринництва в 2013 році 
спрямовано 34 % прямих іноземних інвестицій 
[2].

Слід зазначити, що аграрне виробництво є се-
зонним, найбільша сума витрат припадає на вес-
няно-літній період, тоді як отримання доходу від 
реалізації сільськогосподарської продукції від-
бувається у осінньо-зимовий період, розбіжність 
у часі між витратами та отриманням доходу не 
дозволяє аграрним підприємствам акумулюва-
ти кошти на придбання основних засобів. Для 
фінансування процесу оновлення власної тех-
нічної бази аграрні підприємства звертаються 
за розв’язанням цієї проблеми до банків. Через 
специфічність аграрного виробництва аграрні 
підприємства постійно мають дефіцит фінан-
сових ресурсів, так, наприклад, для проведення 
весняно-польових робіт українським аграрним 
підприємствам необхідно приблизно 5088 млн 

дол. США. (61056 млн грн) оборотних коштів, а 
сума прибутку, яку аграрні підприємства одер-
жали за підсумками роботи у 2013 році становить 
15864,1 млн грн. Це означає, що обсяг прибутку 
аграрних підприємств не покриває витрати май-
бутнього періоду у повному обсязі. Для забез-
печення власної діяльності необхідним обсягом 
фінансових ресурсів аграрні підприємства звер-
таються до банків за залученням кредитів. По-
треба аграрних підприємств у кредитних коштах 
для своєчасного проведення посівних робіт ста-
новить 2093,6 млн дол. США. Окрім того, потре-
ба в кредитних коштах для оновлення технічної 
бази аграрних підприємств становить 2931  млн 
дол. США.

Так, станом на 01.07.2014 року аграрним під-
приємствам видано кредитів на загальну суму 
672,5 млн грн, що становить 1,3 % від загально-
го обсягу виданих кредитів галузям економіки. 
Процентна ставка за банківськими кредитами 
залишається на високому рівні і становить від 
18,4 % до 26 %, тоді як рентабельність аграрних 
підприємств у 2013 році становить 11,8 %, така 
негативна розбіжність між розміром процент-
ної ставки та рівнем рентабельності діяльності 
підприємств призводить до збиткової діяльнос-
ті та відмови більшості аграрних підприємств 
від залучення банківських кредитів. Найменшу 
процентну ставку за аграрними кредитами про-
понують Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк та 
Укрексімбанк. Найвища процентна ставка на по-
слуги з видачі кредитів аграрним підприємствам 
припадає на такі банки: ОТП банк, Єврогазбанк, 
Національний кредит. Через високу процентну 
ставку банківські кредити є недоступним дже-
релом фінансування для аграрних підприємств, 
відмова від яких призводить до позбавлення під-
приємств необхідного обсягу фінансових ресур-
сів з метою фінансування виробничої діяльності 
[1]. 

Для розвитку та ефективного функціонування 
діяльності підприємств агропромислового комп-
лексу, які виступають як гаранти продовольчої 
безпеки країни, покращення їх інвестиційного та 
фінансового забезпечення, необхідно провести 
ряд заходів, зокрема:

- усунути міжгалузеві диспропорції в економі-
ці, що призведе до усунення диспаритету цін на 
ресурси і продукцію сільського господарства;

- запровадити державні програми щодо фі-
нансової підтримки аграрних виробників з ме-
тою забезпечення продовольчої безпеки;

- держава повинна сприяти еквівалентному 
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обміну між аграрним господарством та іншими 
сферами економіки, через механізми розподіль-
чих відносин;

- одержувати однакову прибутковість вироб-
ництва в різних галузях економіки та комплексах 
АПК з метою збільшення виробництва сільсько-
господарської продукції;

- підвищити раціональне використання фі-
нансових та інвестиційних ресурсів [8, с. 24];

- забезпечити розвиток аграрного виробни-
цтва своєчасним та у достатньому обсязі фінан-
суванні;

- поліпшити структуру та напрямки інвести-
ційного й фінансового забезпечення;

- спрямовувати фінансові ресурси на при-
дбання й застосування новітніх технологій і 
техніки, що в кінцевому підсумку сприятиме по-
ліпшенню результатів господарювання аграрних 
підприємств;

- використовувати ефективні та новітні мето-
ди управління, які направлені на удосконалення 
аграрного виробництва та збільшення обсягів й 
якості сільськогосподарської продукції. 

Висновки. Для забезпечення продовольчої 
безпеки населення країни, в умовах, що склали-
ся, вищезазначені заходи необхідно здійснювати 
невідкладно і рішуче, це дозволить прискорити 
розвиток аграрного виробництва та подолати 
кризові явища у його фінансуванні.
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Solving the problem of food security in the 21st 
century is of strategic importance because in the 
world in 2050 will need to feed 9 billion people.

Problems of food safety are important for Ukraine, 
despite its fertile soils, favorable climate and ade-
quate development of the productive forces. As a re-
sult of irresponsible agriculture reform the state can 
not use its natural resources and huge production, 
economic and financial capacity for the benefit of its 
citizens. Reduction of cash income led to deregula-
tion of the domestic market, to a catastrophic decline 
in consumer demand and the impoverishment of the 
population. According to recent statistics, 39 mil-
lion Ukrainian consumes less than normal milk, 35 
million – meat and vegetables; 26 million – fish and 
sugar; 16 million – 43 million and bread – vegetables. 

Ensuring food security requires the development 
of a long-term strategy that involves both an increase 
in agricultural production and increase access to nu-
tritious food for low-income segments of the popula-
tion worldwide.

Food security is guaranteed by the measures 
which should be carried out on the macro and micro 
levels, namely at the level of individual states and ag-
ricultural enterprises. 

The main source of agricultural production is its 
adequate and timely funding, because the financial 
resources are necessary to cover the costs of produc-
tion and circulation, timely fulfillment of financial 

obligations to the state, banks and other entities, of 
income and profits.

Agriculture of Ukraine guarantee food security 
increasing constantly volume of agricultural produc-
tion, but nevertheless has a number of problems for 
the timely provision of own financial resources and 
modern agricultural machinery.

For the development and efficient operation of 
agricultural enterprises, improving their funding is 
necessary to carry out a number of measures, includ-
ing:

To remove intersectoral imbalances in the econ-
omy, consequently eliminating disparity in prices 
for resources and agricultural products and lack of 
compensation for reduced public investment in ag-
ricultural production influence other market mecha-
nisms;

the government should promote equivalent ex-
change between agriculture and other sectors of the 
economy, through the mechanisms of distribution 
relationships to receive the same profitability in dif-
ferent industries and agribusiness complexes;

to improve the structure and direction of invest-
ment and financial security;

to direct investment funds for the acquisition 
and application of new technologies and techniques, 
which ultimately will improve the results of manage-
ment of agricultural enterprises.
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Анотація. У статті висвітлюється 
зміст взаємовідносин суб’єктів роздрібного 
банківського кредитування та зазначені 
деякі його аспекти. Охарактеризовано необ-
хідність роздрібного кредиту для суб’єктів 
підприємництва у залежності від особливостей 
кругообігу обігових коштів.

Аннотация. В статье освещается содер-
жание взаимоотношений субъектов рознич-
ного банковского кредитования и указаны 
некоторые его аспекты. Охарактеризованы 
необходимость розничного кредита для субъ-
ектов предпринимательства в зависимости 
от особенностей кругооборота оборотных 
средств.

Summary. The article deals with the relationship 
between aspects of retail bank lending. The 
characteristic fo entities of the need retail credit, 

depending on the features the circulation of working 
capital.

Ключові слова: роздрібний банківський кредит, кредитування, правові інтереси, кругообіг обігових коштів.
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Key words: bank, retail bank loans, interests, relationships, the entity.

Formulation of the problem. The banking sys-
tem of Ukraine fastest reacting to changes taking 
place in society and in the country. Final years of 
the twentieth century were marked by financial cri-
ses and the general impoverishment of the popula-
tion of Ukraine [1]. The most important tasks of the 
period for banks were lengthening own liquidity. 
Banks defiantly offered the public the best conditions 
placements while retail lending limits and few minor 
amounts. 

At this stage employees of the banking sector 
in Ukraine drew attention to the fact that increased 
stratum of the population, which began to live more 
prosperously and in turn increasingly use credit re-
sources for consumer needs, and the needs for small 
and medium businesses. 

Today credit already acts as one of the major 
categories of market economy that reflects the real 
financial ties and relationships of economic life and 
realized through the credit mechanism [2, p. 172]. 
Recently, retail lending is becoming increasingly 
important and this is due to the fact that all parts of 

society tend to function effectively as correspondent 
banking business provides the opportunity [3, p. 45].

Status and prospects of retail bank lending is 
closely related to the economic and social parameters 
of the state. Therefore it is very important to explore 
the features of economic relations in the provision of 
retail banking credit. 

Analysis of recent research and publications. To 
study the formation and development loans directed 
labor O. I. Baranovsky, M. D. Bilyk, A. Vasyurenka, 
V. V. Vitlinskoho, A. M. Gerasimovitch, R. A. Grit-
senko, BS Ivasiva, V. Korneev, A. Lavrushina, A. Mo-
roz, L. A. Prymostky, M. F. Puhovkinoyi, A. Sokolo-
va, N. Shulgi and others.

However, despite the fact that retail bank credit 
still finds its theoretical and practical development, 
some issues are relevant in the lending process, it 
should be noted that due to the need for research in 
its various aspects, especially to determine the fea-
tures of the relationship of this process.

The purpose of the article – to analyze the rela-
tionship of retail bank lending and note their features. 
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The main material. To the functioning of the re-
tail bank lending are objective economic interests of 
the credit relations - a commercial bank on the one 
hand, and businesses and individuals on the other. 
The condition for its successful operation is to ensure 
unity of interest [4]. Conversely, the more subjective 
credit relations are organized, the less they meet the 
objective economic interests of the bank and the bor-
rower, the less efficiently the results will be function-
ing retail credit mechanism, manifested primarily in 
excessive securing means of payment management 
on a rotary (past due hopeless) basis and, conse-
quently, violations of commodity-monetary balance, 
payments crisis, currency volatility and more.

During the integration of the European and in-
ternational credit relations are an expression of the 
return value, ie stops permanently finance expendi-
tures, loans unprofitable farms, and for purposes that 
do not meet internal nature of credit and business 
principles. Many independent business entities are 
trying to get the most profit by reducing production 
costs, improving the competitiveness of their prod-
ucts, which needs a rational and efficient use of all 
resources and, above all, the credit for achieving the 
best results [5]. The restoration of the true purpose 
of credit are strongly affected by changes taking place 
in the banking system, and the creation, in this re-
gard, the credit market, where supply of credit comes 
from free and economically independent, equal in 
rights between a joint-stock commercial banks. How 
it works, the terms of these banks fully comply es-
sence, purpose and role of credit in the developed 
commodity production. Credit relations are based on 
well-defined legal and economic interests of these re-
lationships, and just community of interests has their 
practical implementation.

Legal interests have dual existence. On the one 
hand, creditors, using borrowed funds to provide 
loans to customers, have legal obligations to them 
for the entire period of retail lending. In the event of 
default or delay loans bear legal responsibility to cus-
tomers. On the other hand debtors, getting a loan for 
temporary use (another’s property) legally respon-
sible to the lender for the classification is its return 
and pay interest on. In actual practice, and debtors, 
creditors and their legal responsibilities and obliga-
tions may in turn change, that can become creditors 
debtors and creditors - debtors. Implementation of 
legal obligations and responsibilities is a signing loan 
agreement between debtors and creditors [5].

Practical implementation of the legal side of 
credit relations is tied to eligibility of entities and legal 
framework of their activities. Lack of laws, arbitrary 

interpretation of existing, excess human govern-
ments and officials generate subjectivity functioning 
retail credit facility, which reduces its effectiveness in 
economic processes of society.

Unacceptable in terms of state regulation of cred-
it relations with the retail, to create a legal vacuum 
between banks and borrowers. 

Thus, if the legal side describes the obligations 
and responsibilities for the establishment of credit re-
lationship, the economic basis for creating mutually 
beneficial economic cooperation between the credi-
tor and the debtor. 

Vectors economic interests of credit facility at 
first glance may not be, after all, banks, lenders, and 
borrowers business entities are businesses whose 
main purpose is the maximum profit margin. There-
fore, common economic interests is necessary in the 
production, commercial feasibility and financial ca-
pabilities in credit relations from both the creditor 
and the debtor.

Theoretical and methodological aspects of the 
analysis of the relationship of credit facility based on 
the following features of their work: 

- Firstly, the Bank Clearing Center, operators and 
intermediaries in financial transactions of its clients 
belonging to different industries and ownership. 
Thus, the exposure of banks to the customer base 
considerably high, so spending this analysis, consider 
the specifics of the bank’s clients in the part that di-
rectly relates to the bank: capital structure, the length 
of a full cycle of production and turnover of capital, 
the necessity and feasibility of a loan, etc.,

- Secondly, being «blood vessels» movement of 
capital in a market economy, banks are able to cre-
ate the means of payment, subject to state regulation. 
Compliance with prudential regulations are among 
the main goal of any commercial bank, and the 
achievement of certain performance-based ranking 
of economic performance is a «litmus test» to form 
a customer base that wants to see in person the bank 
reliable partner;

- Third, in assessing the macroeconomic situa-
tion, banks should analyze internal reserves coopera-
tion with the client as to reduce the number of clients 
that can provide loan growth leads to the formation 
of an adequate source of working capital entities – ac-
counts payable and usually outstanding that worsens 
the calculations in the economy;

- Fourth, in the provision of banking services and 
profit dominates the movement of financial capital, 
mainly in the form of attracting customer deposits. 
According to the banks, special attention should be 
paid to the analysis of financial payments and cash 
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flow characteristics: the level of liquidity risk invest-
ments, turnover of existing resources, financial sta-
bility and their ability to pay. Analysis of production 
performance, cost structure and asset management 
etc. are relatively less important. For small and me-
dium businesses inverse characteristic pattern: the 
movement of financial flows has a supporting func-
tion compared with industrial activity;

- Fifthly, especially important for the bank are 
the methods of early diagnosis of changes both in 
the client and in their activities, due to the work of 
banks with borrowed funds. This means that banks 
can postpone the crisis of liquidity and solvency of its 
obligations. In working with clients of the bank it is 
important to strategic analysis of the financial results 
of both clients and their activities.

So, given the above features analysis of banks as 
of credit relations, we consider the problem of neces-
sity, possibility and expediency of credit relations on 
the part of the lending bank and the debtor – the sub-
ject of business.

The need for the loan and its parameters for enti-
ties associated, primarily, with features working capi-
tal cycle.

As part of the general circulation of current as-
sets, depending on the specific reasons for the goal 
and purpose of its individual parts, you can define 
the following components, which are relatively inde-
pendent movement: part of current assets that serve 
the current cycle; the funds serving adjacent cycles, 
a smooth transition prior to the next cycle; of funds 
to work with companies on product innovation, im-
proving the quality of manufactured products, the 
improvement of technologies.

Appointment of the first of these, the most sig-
nificant in size – to ensure continuity of the current 
production cycle. It covers both the provision of 
funds and supplies inventory to ensure continuity of 
the course of production and sales cycle to separate 
the individual from the scope of treatment [6].

Release of the second part of the working capi-
tal is not due to the seasonality of production, as is 
the case in business seasonal industries, and is as-
sociated primarily with the early delivery of raw 
materials, components, leading to the formation of 
reserves beyond the needs of the current produc-
tion cycle. Cash flow, which advances in data stores, 
interrupted formed as stocks inventory production 
consumed not in current production cycle, and in 
subsequent cycles of production. Not participating in 
the current production cycle, stopping its movement 
at the production stage, they nevertheless create the 
necessary conditions for the start of the next cycle, 

and, therefore, provide continuity of cycles advanced 
value. These two components of value advanced in 
common is that they serve the needs of current pro-
duction.

The third part of advanced cost associated with 
providing small and medium businesses on product 
innovation, improving the quality of manufactured 
products, improving technology, at the same time 
affects the decline in the share of funds required to 
service this production. In practice, this is the value 
of advanced permanent component of current assets, 
and its share in their relative volume may vary. In this 
part of the cycle affects the specificity and nature of 
manufacturing operations.

The need for business entities in sources of work-
ing capital formation and, consequently, participa-
tion loan is calculated based on the total needs for 
working capital and to participate in shaping their 
own capital. The obvious step towards streamlining 
of working capital, particularly in crisis and post-
crisis periods, is to revive the practice of forecasting, 
planning. This approach includes:

a) planning needs working capital without their 
distribution on the normalized, irregular;

b) The following details their needs for items 
based on financial cycles and the nature of the growth 
period costs per unit of production;

c) based on the total needs for working capital, 
the definition needs to attract sources of choice be-
cause of their financing strategy.

Because of the great mobility of working capital 
in the cycle occurring temporal fluctuations (devia-
tion) as their volumes, elements and their sources of 
funding. They occur at different stages of individual 
cycles and ultimately find their reflection in the gen-
eralized discrepancy maturity values of cash, advanc-
es in circuit and discharged in this form as a result of 
the expiration cycle, the sale of goods. These constant 
fluctuations, regardless of their causes are shown in 
the form of temporary discrepancies between the 
values of funds at the initial and final phases of indi-
vidual cycle of these funds.

In cases where such discrepancy is the result of 
excess amounts needed urgent payments over the 
proceeds, there is a need (demand) in cash and, 
therefore, the retail bank loan. Otherwise, there is 
a temporary release and settling funds to bank ac-
counts or repayment of such loan. So part of bank 
credit sources in the formation of working capital 
legitimately be based on an analysis of its direct con-
nection to the circulation of the latter.

And the principal retail bank loan can be called 
traditional as well as for credit in general – resump-
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tion urgency and payment – creating the need for a 
study of its circulation from the internal laws of the 
working capital cycle [7].

In the economic literature, some authors believe 
that the kind of company needs working capital fund-
raising defines a particular source of their formation. 
In particular, it is believed that the constant needs 
that arise in connection with the circulation of value 
within the company and provide the production pro-
gram (constant current portion of non-current assets 
and assets should be financed by long-term liabilities 
and equity. Propulsion product outside the business, 
and also finance the temporary needs (change of cur-
rent assets) must be satisfied by retail loan bank [8].

Conclusions.
1. The relationship can be described as a commu-

nity of economic interests that are necessary in the 
industrial, commercial feasibility and financial capa-
bilities in credit relations from both the creditor and 
the debtor.

2. Participation of bank credit sources in the for-

mation of working capital legitimately be based on an 
analysis of its direct connection with the adequacy of 
working capital and the principles of retail banking 
credit. 

3. The relationship of the retail bank lending 
based on features such that it is necessary to take into 
account the peculiarities of bank customers in the 
part that directly relates to the bank: capital struc-
ture, the length of a full cycle of production and turn-
over of capital, the necessity and feasibility of a loan. 
Banks should analyze internal reserves cooperation 
with the client as to reduce the number of clients that 
can provide loan growth leads to the formation of an 
adequate source of working capital entities. Particu-
lar attention should be paid to the analysis of finan-
cial payments and cash flow characteristics: the level 
of liquidity risk investments, turnover of existing 
resources, financial stability and their ability to pay. 
Analysis of production performance, cost structure 
and asset management etc. are relatively less impor-
tant.
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Анотація. Дана стаття присвячена аналізу 
розвитку житлового будівництва в Республіці 
Узбекистан, зокрема ролі іпотечного креди-
тування в його інтенсивності. При цьому, осо-
бливу увагу приділено розгляду проблемам, які 
стримують зростання масового житлового 
будівництва та пошуку шляхів їх вирішення.

Аннотация. Данная статья посвящена ана-
лизу развития жилищного строительства в 
Республике Узбекистан, в том числе роли ипо-
течного кредитования в его интенсивности. 
При этом, особое внимание уделено рассмотре-
нию сдерживающих рост массового жилищного 
строительства проблемам, изысканию путей 
их решения. 

Ключові слова: житлове будівництво, іпотечне кредитування, джерела фінансування, оренда, державна програма, житло, добробут 
населення.

Ключевые слова: жилищное строительство, ипотечное кредитование, источники финансирования, аренда, государственная программа, 
жилье, благосостояние населения.

Постановка проблемы. В Республике Узбе-
кистан уровень интенсивного развития жи-
лищного строительства влечет за собой необ-
ходимость производить в большом количестве 
строительные материалы, из которых можно 
строить быстро, качественно и недорого.

Сама по себе строительная отрасль до сих 
пор находится только на этапе своего станов-
ления. Основные производственные фонды 
только развиваются: отечественное производ-
ство строительных материалов не является по-
лноценной альтернативой импорту; потенциал 
имеющихся трудовых ресурсов не соответствует 
реальным потребностям бизнеса; законодатель-
ная база не в полной мере обеспечивает честную 
конкуренцию среди строительных компаний – на 
рынке встречается немало строительных компа-
ний-одиночек.

Жилищное строительство очень сильно за-
висит от различных аспектов государственной 
политики и регулирования. Коммерческие бан-
ки на текущий момент являются единственным 
механизмом, который дает мультипликативный 
эффект, ведущий к балансу между реальным 
спросом на жилье и стадией жизненного цикла 
строительной отрасли в целом.

Строительство является одной из наиболее 
активно развивающихся отраслей республики. 
Конечно, ныне отмечается некоторый спад ак-
тивности строительных субъектов, вызванный 
последствиями мирового финансового кризи-
са. Однако можно утверждать, что нынешняя 
политика государства направлена на поддер-
жание этой стратегически важной отрасли. 
Свидетельством тому может служить помощь, 
оказываемая государством в виде финансовых 
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вливаний в строительную отрасль по средствам, 
сформированным антикризисной программой.

Цель статьи. Одной из наиболее важных за-
дач общенационального характера является 
жилищное строительство. Оно признано од-
ним из приоритетных направлений Страте-
гии экономики, поэтому необходимо и дальше 
разрабатывать пути его эффективной реализа-
ции [1].

По данным Госкомстата Республики Узбекис-
тан в январе-июне 2014 года построены и сданы в 
эксплуатацию 43,5 тыс. домов или 44,3 тыс. квар-
тир общей площадью 5755,7 тыс. кв. м. (+13,9 % 
по сравнению с январем-июнем 2013 года), в том 
числе в сельской местности – 4350,7 тыс. кв. м. 
(+15,9 %) [7].

Государство создает благоприятные условия 
для комплексного решения проблем развития 
жилищного строительства, обеспечивающее до-
ступность жилья широким слоям населения.

Обоснование полученных научных резуль-
татов. Успешно была реализована Государствен-
ная программа развития жилищного строитель-
ства в Республике Узбекистана на 2013 год.

В 2013 году построены и сданы в эксплуатацию 
82,1 тыс. домов или 84,1 тыс. квартир общей пло-
щадью 10611,1 тыс. кв. м. (104,4 % к уровню ян-
варя-декабря 2012 года), в том числе в сельской 
местности – 8038,0 тыс. кв. м. (104,3 %) [6].

В последние годы отрасль жилищного стро-
ительства демонстрировала высокие темпы 
развития. Этому способствовали, прежде все-
го, макроэкономические факторы: общий 
экономический рост, приток иностранного ка-
питала и инвестиционных вложений, рост благо-
состояния населения, развитие ипотечного кре-
дитования.

Государство уделяет большое внимание во-
просам развития жилищного строительства. 
Стратегией инновационного развития строи-
тельной отрасли определено одно из ключевых 
мест.

Более того – жилищное строительство при-
знано одним из приоритетных направлений 
Стратегии развития Узбекистана до 2020 года и 
является одной из наиболее важных задач обще-
национального характера.

Рис. 1. Инвестиции, освоенные в жилищном строительстве, млрд. сум [6].

В Узбекистане в 2013 году возведено 10 тысяч 
комфортабельных индивидуальных домов по 
типовым проектам на территории 353 сельских 
массивов.

Для реализации проекта со стоимостью 
1,4 трлн сумов ($670 млн по курсу Центро-
банка страны), предусматривающий улуч-
шения жилищных условий сельского населе-
ния и повышения их уровня качества жизни, 
мобилизованы ведущие банки страны – 
«Кишлок курилиш банк», «Ипотека банк» и 
Национальный банк внешнеэкономической дея-

тельности. Этими финансовыми учреждениями 
только за пять месяцев 2013 г. на данные цели 
было выделено кредитных средств в объеме 450 
млрд сумов ($215,5 млн).

Следует отметить, что желающие получить 
индивидуальное жильё, выбирают типовой про-
ект, вносят в банк собственные средства в каче-
стве первоначального взноса в размере 25 % от 
стоимости дома с представлением льготного 
ипотечного кредита на выгодных условиях – 
сроком на 15 лет с годовым периодом отсрочки 
погашения долга, по льготной процентной став-
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ке в размере 7 %, что значительно ниже ставки 
рефинансирования Центрального банка, уста-
новленной на уровне 12 % годовых [9]. Одним из 
финансово-кредитных учреждений, предостав-

ляющих кредитные ресурсы на цели жилищного 
строительства является АКИБ «Ипотека банк» 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Жилищное ипотечное кредитование АКИБ «Ипотека банк»

за 2005-2013 гг. [8]

Показатели Количество, ед. Сумма, млн. сум

Всего выделено ипотечных 
кредитов 7741 276372,6

в том числе
- на новое строительство индивидуальных домов 862 50149,4
- на новое строительство многоэтажных домов 2273 101207,3
- на приобретение жилья на вторичном рынке 
индивидуальных жилых домов 1167 32347,3

- на приобретение жилья на вторичном рынке 
многоэтажных домов 3342 90308,4

- на расширение, реконструкцию индивидуального 
жилого дома 97 2360,3

-кредиты, выданные молодым семьям 4195 151144,4
- кредиты, выданные подрядным организациям для 
строительства многоэтажных домов - 116830,2

Основными направления Государственной 
программы развития жилищного строительства 
в Республике Узбекистан на 2011–2013 годы яв-
лялось комплексное решение проблем развития 
жилищного строительства, обеспечивающее до-
ступность жилья широким слоям населения.

Основанием для нее послужила разработка 
программы развития индивидуального строи-
тельства жилья в сельской местности на 2009–
2015 гг. по типовым проектам, с обеспечением 
ввода в текущем году в сельской местности жи-
лья общей площадью 7100 тыс. кв. м. в рамках 
Постановления Президента Республики Узбекис-
тан «О государственной программе «Год разви-
тия и благоустройства села» от 26 января 2009 г., 
№ ПП-1046.

Для достижения цели необходимо решение 
следующих задач:

- создание полноценного сбалансированного 
рынка жилья, как со стороны предложения, так 
и со стороны спроса;

- привлечение частных инвестиций в жилищ-
ное строительство и стимулирование развития 
индивидуального жилищного строительства;

- формирование эффективного рынка строи-
тельной индустрии;

- повышение доступности ипотечного креди-
тования и жилищных строительных сбережений 
для широких слоев населения.

На реализацию Программы в 2010-2013 годы 
были использованы средства государства, граж-
дан и юридических лиц [7].

На сегодняшний день картина собственности 
жилищного фонда имеет структуру изображен-
ную на рис. 2.
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Рис. 2. Основные параметры строительства объектов индивидуального жилья
в сельской местности по типовым проектам на условиях «под ключ»

в 2013 году (количество домов) [2].

Одной из причин, сдерживающих рост мас-
сового жилищного строительства, является его 
высокая стоимость.

Также имеется ряд проблем иного характера:
- существующие мощности сетевых магистра-

лей не покрывают потребностей возводимых 
объектов;

- передача «присоединенки» на баланс со-
ответствующих коммунальных предприятий до 
сих пор не регулируется должным образом зако-
нодательством;

- затраты на создание и подключение ин-
женерных сетей по действующему законодатель-
ству, не включаются в себестоимость жилья.

Для обеспечения доступности построенно-
го жилья для более широкого круга населения 
разработанной Программой предусматрива-
лись меры, направленные на снижение стои-
мости его строительства, которой можно было 
добиться за счет развития конкуренции между 
строительными организациями.

Основным механизмом развития конкурент-
ной среды в строительстве жилья являлось про-
ведение тендеров местными исполнительными 
органами при размещении заказов на строитель-
ство коммунального жилья и кредитовании за-
стройщиков с последующей реализацией жилья 
определенной категории граждан с использова-

нием ипотеки и жилищных строительных сбере-
жений.

Ипотечное кредитование – один из самых 
эффективных способов привлечения инвести-
ций в жилищную сферу. Именно ипотека позво-
ляет согласовать интересы населения – в улучше-
нии жилищных условий, банков – в эффективной 
и прибыльной работе, строительного комплек-
са   – в ритмичной загрузке производства и го-
сударства, заинтересованного в экономическом 
росте, которому может способствовать широкое 
распространение ипотечного кредитования на-
селения.

В рамках реализации Программы развития 
жилищного строительства в РУз было предусмо-
трено создание головного специализированного 
проектно-изыскательского института «Кишлок-
курилишлойиха» по комплексному развитию 
застройки сельской местности, осуществлению 
проектирования и архитектурного надзора стро-
ительства типового жилья и объектов социаль-
ной инфраструктуры [3].

За период реализации Программы все предло-
жения нового доступного жилья будет перекрыто 
платежеспособным спросом граждан – участни-
ков системы ипотечного кредитования.

Динамика строительства объектов в рамках 
программы жилищного строительства показана 
на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика строительства объектов в рамках программы жилищного строительства [6]

Наибольший удельный вес в объеме 
введенных в республике жилых домов занимают 
Кашкадарьинская, Самаркандская и Ташкент-
ская области.

В результате реализации программы
- улучшилась комфортность жилищного фон-

да;
- улучшился архитектурный облик городов и 

других населенных пунктов
- дальнейшее развитие получил первичный 

рынок жилья и инвестиционный процесс;
- снизился объем импорта строительной про-

дукции;
- повысилась эффективность инвестиционных 

вложений и оптимизация расходования фи-
нансовых средств через систему новых смет ных 
нормативов;

- увеличился сбор налогов в бюджет от стро-
ительной деятельности, в том числе налога на 
имущество, налога на доходы с физических лиц с 
работников строительной отрасли;

- в итоге, был получен мультипликативный 
эффект в смежных отраслях за счет увели-
чения выпуска продукции промышленности 
строительных материалов, электротехнической, 
металлургической и химической про-
мышленности, а также предметов обустройства 
нового жилья, научных разработок, передовых 
технологий в практику. С этой целью предпри-
ятиям предоставляются, кроме налоговых пре-
ференций, льготы на приобретение и аренду 
производственных и офисных площадей, передо-
вого лабораторного оборудования, на получение 
консультаций по маркетингу и патентоведению.

Помимо жилья, возводимого в рамках 
Госпрограммы, в Узбекистане побочно должен 
развиваться рынок арендного жилья, доступ-

ного всем слоям населения. Необходимо начать 
реализацию Плана мероприятий Программы 
развития промышленности строительных мате-
риалов, дороговизна которых в настоящее время 
служит сдерживающим фактором для увеличе-
ния объемов строительства. Ныне, в связи с уве-
личением объемов строительства, повышаются 
требования к качеству возводимого жилья и 
других объектов, ужесточаются экологические 
требования, а также усиливается конкуренция, 
побуждая строителей применять самые новые 
технологии и материалы.

Дальнейшее развитие жилищного строитель-
ства немыслимо без качественного скачка в произ-
водстве материалов, конструкций и организации 
строительного производства. Цена качественно-
го строительного продукта определяется мерой 
затрат овеществленного труда, а следовательно 
от уровня механизации, автоматизации процес-
сов, повышения уровня полносборности и цело-
го ряда факторов. Строители должны активно 
осваивать лучший мировой опыт строительных 
технологий монолитного домостроения на осно-
ве эффективных опалубочных систем, позволя-
ющих быстро и качественно возводить здания, 
отвечающие высоким требованиям. Ведущие 
строительные фирмы должны успешно конкури-
ровать с крупными иностранными компаниями, 
как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

В последствии в 2013–2015гг. должна быть 
утверждена новая госпрограмма развития жи-
лищного строительства на 2014–2015гг, в кото-
рой необходимо учесть недостатки действующей 
программы и также уделить большое внимание 
обеспечению жильем малообеспеченных граж-
дан, т. е. она должна иметь еще большую соци-
альную направленность. И соответственно необ-
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ходимая законодательная база для этого была 
создана.

Местными исполнительными органами пери-
одично проводятся разъяснительные работы и 
оказывается содействие гражданам по созданию 
жилищно-строительных субъектов, степень рис-
ков которых намного меньше, чем при долевом 
строительстве.

Правительством утверждены первоочередные 
действия по обеспечению стабильности 
социально-экономического развития, среди 
которых – меры по обеспечению стабильности 
ипотечного рынка страны, защиты прав дольщи-
ков и завершении объектов строительства.

Поскольку речь идет о многих тысячах чело-
век – этот вопрос необходимо решать на государ-
ственном уровне. Поэтому правительству необ-
ходимо принять решение о воссоздании системы 
профтехучилищ, при этом взять за основу запад-
ную модель методики обучения рабочего. Про-
цесс подготовки современного рабочего должен 
составлять не менее 2–3 лет. А финансирование 
этого проекта должно осуществляться в рамках 
государственно-частного партнерства. Причем 
частные предприятия также должны участвовать 
своими ресурсами в этом проекте, частично воз-
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мещая затраты учебных заведений на подготовку 
квалифицированных кадров.

Выводы. Развитие жилищного строитель-
ства в Узбекистане является одной из наиболее 
перспективных отраслей, которая обеспечива-
ет рост не только экономических показателей, 
а и способствует решению важных социальных 
вопросов по обеспечению граждан жильем. 
Эффективность деятельности субъектов 
строительной отрасли напрямую зависит от 
эффективности функционирования налажен-
ного механизма финансового обеспечения их 
деятельности. Ипотечный кредит как способ 
финансирования жилищного строительства 
является одним из наиболее приемлемых спо-
собов финансирования, способных удовлет-
ворить интересы всех участников ипотечных 
отношений. Для реализации методов ипотечно-
го финансирования жилищного строительства 
целесообразно усиление роли государства, со-
вершенствование действующих методов орга-
низации процесса строительства, повышение 
уровня качества строительных технологий, осу-
ществления высокопрофессиональной подготов-
ки кадрового потенциала.
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Republic, including a mortgage lending role in 
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Purpose. The purpose of article consists in cover 
of housing construction development in Uzbekistan 
Republic, including a role of mortgage lending in its 
intensity. Thus, problems containing growth of mass 
housing construction are considered, ways of their 
decision are offered.

Methodology of research. In research author 
used methods of the comparative analysis, expert as-
sessment.

Findings. Ways of the decision for the problems, 
containing growth of mass housing construction are 
offered.

Originality. The conducted research has given the 
chance to develop the offers directed on acceleration 
of intensity of housing construction development.

Practical value. The developed offers are reason-
able for applying in programs on housing construc-
tion.
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Анотація. Головною ідеєю статті є 
необхідність здійснення соціолінгвального 
ана лізу англомовних неономінацій, які ві-
дображаються у явищі економічної глоба лізації. 
Автором досліджено взаємозв’язок  між основ-
ними викликами світової економічної інтеграції 
та їх вербальною репрезентацією.

Аннотация. Главной идеей статьи является 
необходимость осуществления социолингваль-
ного анализа англоязычных неономинаций, ко-
торые отражаются в явлении экономической 
глобализации. Автором исследована взаимос-
вязь между основными вызовами мировой эконо-
мической интеграции и их вербальной  репрезен-
тацией.

Ключові слова: глобальна мова, лінгвістична інновація, вербальний маркер, неономінація.
Ключевые слова: глобальный язык, лингвистическая инновация, вербальный маркер, неономинация.

Постановка проблеми. Глобалізація як одна 
з домінуючих тенденцій розвитку цивілізації в 
ХХІ столітті охопила майже всі сфери життя кра-
їн Сходу й Заходу. Перспективи й наслідки цього 
суперечливого процесу ще недостатньо вивчені в 
науковому плані, попри жваве обговорення даної 
проблеми широкою громадськістю і фахівцями 
різних галузей гуманітарного знання, зокрема 
лінгвістами. Відтак, створюючи основу для інте-
граційних процесів у різних сферах суспільно-
го буття, взаємозалежний економічний простір 
стає «генератором» нових явищ і понять, котрі 
отримують відповідне вербальне втілення в ан-
глійській мові.

Актуальність вибору теми визначається, з 
одного боку, роллю економічної лексики у збага-
ченні словникового складу англійської мови, а з 
іншого – необхідністю аналізу інноваційних про-
цесів та явищ у лексиці сфери економіки остан-
нього двадцятиліття, особливо причин і резуль-
татів якісних змін у шляхах, способах і засобах 
збагачення цього шару лексики англійської мови.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
З огляду на комплексну природу згаданого фе-
номена, науковцями детально розглядаються  
причини виникнення англомовних інновацій, 
пов’язаних із ключовим проявом взаємозалеж-
ності світу – економічною глобалізацією. Мов-

ний аспект глобалізації, процес розвитку націо-
нальних мов, їх взаємопроникнення, оновлення, 
нові напрямки та основні сфери еволюції в умо-
вах лінгвокультурної уніфікації – всі ці нагальні 
питання отримують наукове осмислення в пра-
цях сучасних дослідників таких як Б. І. Ажнюк, 
В.  Єлістратов, А. О. Кургузов, Л.  О.  Нагорна, 
С. М. Максімов, М. В. Русанівський.

Метою статті є визначення тенденцій збага-
чення економічного лексикону англійської мови 
шляхом аналізу словотвірних, семантичних і 
фразотворчих процесів на фоні соціально-еконо-
мічних перетворень і нових явищ. Для реалізації 
поставленої мети необхідно виокреслити й упо-
рядкувати масив неологізмів, окреслити репре-
зентативні групи мовних одиниць, релевантних 
щодо економічної глобалізації. 

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Поза всяким сумнівом, найбільш 
яскравим проявом глобалізації у сфері мовних 
відносин є феномен безпрецедентного поширен-
ня англійської мови як lingua franca [1, с.  135]. 
Статистика свідчить, що англійською мовою 
вільно володіють близько 670 мільйонів осіб, а в 
межах «розумної компетентності» – приблизно 
1,2–1,5 млн. чоловік. [2, с. 45]. Крім того, левова 
частка публікацій з різни х сфер і галузей вихо-
дить англійською мовою (за даними минулого 
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століття, у світі з 1000 наукових публікацій 760 
виходять англійською мовою; нею продається 
80 % інформації в мережі інтернет, хоча для 40 % 
користувачів ця мова не є ані рідною, а ні пер-
шою; англомовні країни виробляють близько 
40 % світового валового внутрішнього продукту 
[2, с. 32]. Отже, жодною мовою раніше в історії 
не розмовляла така кількість людей і так широко, 
і це при тому, що ніколи в історії не було такої 
кількості стандартизованих мов, як сьогодні, – 
1,2 тис. [3, с. 21].

Вибір англійської на роль першої мови між-
народного спілкування зумовлений як внутріш-
німи, так і зовнішніми чинниками. Дослідники 
відзначають її раціональну будову, багатство 
словникового складу, який дозволяє створюва-
ти розгалужені терміносистеми. Разом з тим, 
англійська асоціюється з англомовним світом 
(де панують свобода і демократія), на чолі якого 
стоїть найпотужніша держава сучасності – США. 
Все це забезпечує англійській мові високий пре-
стиж в очах мовців, спонукаючи їх до її вивчення.

Варто розпочати з центрального поняття 
«глобальна економіка», яке отримало найме-
нування global economy, world economy. Аналіз 
співвіднесених з цим поняттям мовних одиниць 
доводить, що переважна їхня більшість концен-
трується навколо таких рушійних сил й супереч-
ностей економічної інтеграції, як наступ транс-
національних корпорацій (ТНК), перерозподіл і 
переміщення ресурсів, перетворення англійської 
мови у lingua franca сучасного бізнес-середовища, 
міждержавні об’єднання й організації, амбіва-
лентний характер глобальної економіки.

Слід зазначити, що англомовні інновації, 
пов’язані з тотальним наступом транснаціональ-
них корпорацій та їхнім перетворенням у голо-
вних гравців світового економічного розвитку, 
денотують агресивне поширення відомих брен-
дів найбільш розвинених держав і опосередко-
ване нав’язування певного стилю життя. Тому 
критики вестернізації світу вживають ці мовні 
одиниці здебільшого для таврування стереотипів 
раціоналізму й аморальності великого бізнесу.

В даний час, коли безперечними лідерами 
у світовій економіці є американські компанії 
McDonald’s, Coca-Cola, Disney, Starbucks, неолек-
семи, утворені із залученням відповідних ер-
гонімів, нерідко використовують як синоніми 
«глобалізації»: McDonaldization, McWorld, Coca-
Coloniztion, Coca-Globalization, Disneyization, 
Disneyfication, Starbuckization.

У добу тотальної інтернетизації з’являються 

неолексеми, утворені від назв відомих веб-
провайдерів або фірм, комерційний успіх яких 
пов’язаний з поширенням інформаційно-
комп’ютерних технологій у планетарному масш-
табі: Microsoftization, Micro$oft, Googlization, 
Googleverse (Google + universe), GooTube (Google + 
YouTube), to Amazon, amazonned.

З перерозподілом і переміщенням ресурсів 
корелюють вербальні репрезентанти, які номіну-
ють перерозташування активів компаній, «вика-
чування мізків» та інші явища в умовах світової 
економічної інтеграції. Саме ТНК, котрі також 
називають stateless corporations, тобто «корпора-
ції поза державними кордонами», відкрили про-
стір для руху і матеріального, й інтелектуального 
капіталу.

На лінгвальному рівні така мобільність ре-
сурсів денотується мініпарадигмою неолексем, 
де вектор переміщення позначається мовними 
знаками in-, off-, near-, right-, а сам процес – сло-
вом shore: inshoring, offshorable, nearshoring, rights-
horing.

Однак «англійська мова як lingua franca» від-
різняється від власне англійської, оскільки являє 
собою лише інструмент з обмеженою сферою 
застосування. Сьогодні все частіше використо-
вують неологізми Globish (global+English), English-
lite, offshore English, котрі денотують «спрощену, 
редуковану, без прихованих конотацій і грама-
тичних тонкощів мову, яку використовують іно-
земці».

Як відомо, наслідком таких спрощень і дес-
тандартизації є примноження мов-гібридів, в 
яких англійська мова поєднується з різними на-
ціональними мовами: Chinglish (Chinese + English), 
Denglish (Deutsch + English), Indish (Indian + Eng-
lish), Spanglish (Spanish + English), Frenglish (French 
+ English). За таких обставин слушною видається 
думка науковців про те, що світ вступив в епоху 
комунікативного зсуву (communicative shift), суть 
якого полягає в об’єктивній необхідності націо-
нально-англомовного білінгвізму.

Аналізуючи культурні розбіжності та осо-
бливості на рівні когнітивного аспекту народів 
країн європейської спільноти, ми бачимо, що 
з’являється  низка назв для позначення мови 
спілкування представників ЄС: EuroEnglish, Euro-
speak, Eurojargon, Eurobabble. Іронічне ставлення 
до порушення мовних норм досягається за ра-
хунок експресивності вихідних лексем jargon та 
babble.

Оскільки інформаційні потоки пронизують 
усі рівні бізнесу, а множинність каналів інфор-
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мації створює необхідність мобільно працювати 
з великими обсягами даних, з’явилися й такі різ-
новиди англійської мови, як Weblish та Netspeak, 
котрі використовують для комунікації через 
мережу Інтернет і специфікою яких є нехтуван-
ня орфографічними, граматичними правилами, 
ігнорування пунктуації та неофіційний тон: The 
sheer weight and quality of weblish now entering the 
language is unmistakable of the intoxicating vitality of 
English (The Guardian, June 26, 2003)

Cтала очевидною в умовах агресивного по-
ширення ТНК можливість формування навіть 
мови окремої компанії. Так, наприклад, квазімо-
ва фірми McDonald’s отримала назву McLanguage 
і включає близько 130 слів й словосполучень, що 
опубліковані на офіційному сайті й закріплені 
як власність цієї корпорації: McDouble, McDrive, 
McExpress, McMenu тощо. Проте з McLanguage не-
рідко асоціюють і лексику, яку всесвітньо відома 
компанія різко заперечує. Йдеться про мовні ін-
новації, в яких префікс Mc- додає словам негатив-
ні значення «непрестижний, некваліфікований, 
позбавлений смаку, масовий, сурогатний».

Разом з перетворенням швейцарського міста 
Давос у штаб-квартиру світової економіки одно-
часно відбувається переосмислення ономастич-
ної реалії Davos, яка у ході вторинної номінації 
денотує такі поняття, як Davos Man «світова кос-
мополітично налаштована бізнес-еліта», Davos 
Culture «діловий етикет представників політич-
ного й економічного істеблішменту»: One of the 
doctrine popular with «Davos Man» for many years 
was that globalization and finance capitalism brought 
untold benefits (The Observer, January31, 2010).

Характерні риси транснаціонального світу 
вербалізувалися у мініпарадигмі неономінацій, 
котрі вказують на зростання присутності Китаю 
в економіках багатьох розвинутих країн: Chime-
rica (China + America), Chermany (China + Germa-
ny), Chindonesia (China +India + Indonesia), BRICs 
(Brazil, Russia, India, China) «країни (Бразилія, Ро-
сія, Індія, Китай), економіки яких мають високий 
потенціал для розвитку».

Наведені приклади свідчать тому, що “глоба-
лізація поділила світ на тих, хто «глобалізує», і 
на тих, кого «глобалізують»” [4, 20], виникла по-
треба у найменуваннях, котрі відбивають амбіва-
лентний характер глобалізаційних процесів. Од-
нак варто зазначити, що неологізми цього ряду 
радше співвідносяться з усіма складовими гло-
балізації, а не лише з економічним параметром 
цього феномена. До того ж майже усі нові слова і 
фразеологічні одиниці, які передають нейтраль-

не, позитивне чи негативне ставлення до взаємо-
залежності й цілісності світу, утворюються за до-
помогою вихідних лексем globe або global, котрі, у 
свою чергу, демонструють неабияку слово- і фра-
зотворчу активність. Полярні оцінки своєрідного 
відголосу глобалізації – об’єднання Європи - но-
мінують головним чином за допомогою форман-
та Euro-, що сприяє перетворенню цього мовного 
знака у новий словотворчий елемент. Також до 
вербальних маркерів схвалення глобалізаційних 
процесів відносимо такі лінгвальні одиниці, як 
globophilia – “підтримка глобалізації”, globophile 
та globalist – “той, хто діє і мислить як прибічник 
глобалізації”, globocrat (global + bureaucrat) − “осо-
ба, яка підтримує глобалізацію і працює в одній 
з міжнародних організацій”, global protector – “за-
хисник глобалізації”.

Низка мовних інновацій репрезентує якщо не 
підтримку, то принаймні готовність працювати у 
глобальних реаліях – globitarian “той, що стосу-
ється уряду, в якому усі рішення й програми при-
ймають з урахуванням механізмів глобального 
ринку”, globility “здатність компанії, продукту ви-
робництва і т. п. бути визнаними і поширеними у 
світі”, globoboss “керівник транснаціональної кор-
порації, котрий може працювати в умовах гло-
бальної економіки”.

Крім того, сьогодні, коли актуальним ста-
ло гасло “Мислити глобально, діяти локально”, 
з’явився більш прорахований і компромісний ва-
ріант глобалізації, для позначення якого поєдну-
ють, на перший погляд, непоєднувані контрастні 
поняття global та local – glocalization (globalization 
+ localization) “регіональний сценарій глобаліза-
ції, що передбачає врахування специфіки локаль-
ного ринку”. Позитивне ставлення до євроінте-
грації репрезентують неономінаціями Europhilia, 
Europhile, Europhoria, Europeanisation.

Несприйняття чи критичне ставлення до аси-
метрії розвитку в умовах глобалізації передають 
мовними інноваціями globophobia, globophobe, de-
globalization, anti-globalization, summit-hop. 

Не менше побоювань виникає щодо нега-
тивних наслідків об’єднання Європи, які на рів-
ні мовних одиниць представлені неолексемами 
Europessimism, Euroskeptic (adj.), Euroskeptic (n.), 
Euroskepticism, Europhobe, Europhobia. Зауважимо, 
що варіативність оцінок – від страху до стану по-
зитивного афекту – більшою мірою досягається 
за рахунок використання лексем pessimism, skep-
tic, phobia й уламків -phoria, -philia, -phile, котрі 
під час семантичного переосмислення наповню-
ють утворені дефініції новим змістом.
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Висновки. У ході дослідження виявлені осно-
вні причини саме англомовної лінгвокультурної 
глобалізації – кількість і якість закодованої ан-
глійською мовою інформації становить основний 
масив сучасного світового інформативного про-
стору. З огляду на те, що з допомогою соціальних 
та економічних чинників можна виявити суттєві 

внутрішньомовні тенденції, вбачаємо доцільним 
подальший соціолінгвальний аналіз втілення но-
вітніх англомовних явищ та процесів.

Отже, можемо підсумувати, що глобалізація 
економіки відкриває простір для дослідження 
активних інноваційних процесів на лексико-се-
мантичному рівні.
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Summary. The main idea of the article is 
to analyze the need for socio lingual English 
neonominations displayed in the phenomenon of 
economic globalization. The author investigated 

the relationship between the major challenges of 
the global economic integration and their verbal 
representation.

Key words: global language, linguistic innovation, verbal marker, neonomination.

Globalization as one of the dominant trends in the 
development of civilization in the twentieth century 
covered almost all aspects of life of the eastern and 
western countries. Prospects and implications of this 
controversial process are not enough investigated by 
scientists. Therefore the language is a clear reflection 
of the extent of globalization and its sphere of influ-
ence.

The relevance for the topic is defined by its role in 
the economic vocabulary enrichment of the English 
language and the need to analyze innovation pro-
cesses and phenomena in the lexicon sectors of the 
economy for the last two decades.

The aim of the article is to identify the trends of 
modern economic vocabulary enrichment with the 
help of structural word analysis, semantic and phrase 
making processes on the background of socio-eco-
nomic changes and new trends of the development.

Analysis correlated with the term language units 
of “global economy” proves that the vast majority of 
them is concentrated around such motive forces and 
the contradictions of economic integration as the 
development of transnational corporations (TNCs), 
redistribution and moving resources, transformation 
of English into lingua franca of modern business en-
vironment, interstate associations and organizations, 
the ambivalent nature of the global economy.

English language innovations related to total of-
fensive multinationals mean the aggressive spread of 
the most famous brands of the developed countries 
and indirectly impose of a certain lifestyle. However, 
English as a lingua franca in fact differs from English 
itself being the only tool of limited utilization. Today 
the neologisms Globish (global + English), English-
lite, offshore English are more commonly used by 
foreigners denoting simplified language. Therefore 
globalization divided the world into those who are 
globalizing and those who are being globalized. There 
is a need to find the names that reflect the ambivalent 
nature of globalization processes.

The refusal or critical attitude to the develop-
ment of asymmetry in the context of globalization 
is reflected by such linguistic innovations as globo-
phobia, globophobe, deglobalization, anti-global-
ization, summit-hop. These examples illustrate the 
importance of the English language and the culture 
in the evolution of languages reflecting the process 
of assimilation and mutual adaptation of English as a 
global language with the languages it directly affects.

Thus, economic globalization opens space for ac-
tive innovation processes at the lexical-semantic lev-
el. The study identified the main reasons of the Eng-
lish lingua-cultural globalization - the quantity and 
the quality of information encoded in English is the 
bulk of the modern world informative space.
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До публікації приймаються не опубліковані раніше статті з теоретичних і практичних проблем 
функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню еко-
номічної науки та мають наукову і практичну цінність. Також приймаються статті, які висвітлюють 
філософські, психологічні та педагогічні проблеми фінансової сфери.

Вимоги до статей:
1. Обсяг рукопису статті має бути приблизно 7–14 сторінок, текстовий редактор Microsoft Word, 

формат сторінки А4, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 3 см, верхнє і нижнє поле – 1,5 см, праве – 
1 см; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

2. Структура статті:
· індекс УДК – на першій сторінці зліва вгорі;
· назва статті – посередині великими літерами;
· прізвище ім’я, по-батькові автора (авторів) – ліворуч;
· посада, місце роботи автора (авторів) – нижче, ліворуч;
· e-mail для спілкування з автором;
· код JEL Classіfіcatіon – від 1 до 5 в одному рядку, через кому;
· ключові слова та анотація – українською, російською та англійською мовами;
· основний текст статті, який відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 

№ 7-05/1, повинен містити такі необхідні елементи (зі структуризацією по тексту):
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними 

завданнями;
- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на 

які спирається автор;
- виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
- формування цілей статті;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
· список літератури – подається після тексту статті під заголовком «Список використаних дже-

рел» та має містити не менше 10 джерел, на кожне з яких повинно бути посилання в тексті. Список 
літератури наводиться у порядку посилань та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліогра-
фічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

·  список літератури – подається під заголовком «References» де розміщують ті самі джерела, що 
й у списку літератури, але перекладені англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліогра-
фічним стандартом APA (стандарт APA) (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Кирилич-
ні назви бібліографічного опису наукових праць необхідно транслітерувати латинськими літерами 
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування 
транслітерації українського алфавіту латиницею»). Транслітеровані назви праць зазначаються у 
квадратних дужках після наведення джерел англійською мовою

3. Посилання на джерела використаних матеріалів у тексті подають у квадратних дужках – [2, с. 34], 
де перше число відповідає порядковому номеру у списку використаних джерел, друге – номеру сторінки.

4. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: табли-
ці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у 
вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; матема-
тичні фор мули – у редакторі формул Microsoft Equation (3.0).

5. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки і схеми не слід перевантажувати 
текстовими написами. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними. Не допускається використан-
ня у тексті сканованих рисунків чи формул.

6. У кінці статті слід вказати: «Подана стаття раніше не публікувалася та в інші видання не над-
силалась. Передано до розміщення в електронному науковому фаховому виданні – Міжнародному 
науково-практичному журналі ‘‘Фінансовий простір’’»

7. Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.
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співтовариству, яке, не знаючи української або російської мови, могло б без звернення до повного 
тексту отримати найбільш повне уявлення про тематику і рівень досліджень;
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зва статті (великими прописними літерами).

Наголошуємо на тому, що англомовний варіант не може бути зроблений шляхом застосування 
автоперекладача. Статті з некоректним перекладом не розглядатимуться редколегією журналу. 

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: fp@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.



277

ДО УВАГИ АВТОРІВ

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




