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EKONOMICKE VEDY 

BANEK A BANKOVNf SYSTEM 

Вікторія Торохтій 
д.е.н., проф. Прутська О.О. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
м. Вінниця 

АНАЛІЗ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО БАНКУ 

Необхідність аналізу, якісної і кількісної оцінки величини ризиків банківсь
кого сектора виникає внаслідок наявності чіткого взаємозв'язку між станом бан
ківської системи й економічним ростом країни. Своєю чергою, підтримка стабі
льного економічного росту та стабільності банківського сектора неможлива без 
чіткого уявлення про їх нагальні проблеми, у т. ч. про ризики, що виникають у 
процесі банківської діяльності. Аналіз ризиків банківської системи України 
здійснюється органами банківського нагляду. До цілей банківського нагляду в 
цьому напрямку належать: аналіз і оцінка фінансового стану банків, контроль за 
дотриманням банківського законодавства, застосування органами банківського 
нагляду коригуючих заходів. 

Найважливішим інструментом банківського нагляду України є дистанцій
ний аналіз, основне завдання якого полягає у визначенні характеристик ризику 
банківського сектора на підставі кількісної інформації, отриманої з банківської 
звітності. Результати такого аналізу використовуються як первинна інформація 
для оцінки поточної ситуації в банківському секторі й вироблення рішень, що 
стосуються його розвитку. Крім того, дистанційний аналіз використовується в 
процесі оцінки ризиків і є єдино можливим інструментом якісного й кількісного 
аналізу розвитку банківського сектора в цілому [7]. 

Загальні і спеціальні підходи до аналізу і оцінки ризиків банків та банківсь
кої системи розглянуті в працях таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як А.Б. 
Камінський, Д. Гриньков, М. Фрост Стівен, A.A. Лобанов, A.B. Чугунов [8], В.В. 
Іванов, А.І. Малихіна та ін., а також у нормативних матеріалах Національного 
банку України. 

Окремі методологічні підходи до дистанційного аналізу розглянуті в Мето
дичних вказівках з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [3] та Мето
дичних рекомендаціях щодо організації та функціонування систем ризйк-мене-
джменту в банках України [4], розроблених НБУ. 
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Екі децгейде баскдру жагдайы кркаттарымен, ягни нормативтік актілермен 
жогарыда турган уйьш бір басшыльщ кагида субординацияны бузып, баскдру 
тишділігін темендетеді, темен і^гандардьщ ендірістік, шаруашьшьщ кьгзмеггеріне 
жуйелі турде араласа отырып, темен тургандагыльгрды кайталап жэне оган карсы 
ІІШЇЬГЛ, ез ойьшша онда жетекшіліктщ к^іретііпгігіне кіретін кадрлік ауыстырулар, 
ішкі тзртіп сурактарын шешуге араласкан уакьпта орын алады 

Салык бюджет жуйесініц уйьшьшыц жетілдірілу нзтижелігініц кагидасы 
езінін алдында крйылган максаттарды орындаудьщ сочгы нзтижелері бойынша 
езінін сапа багасын карастырады. 

Сальщ бюджет жуйесініч уііьімдастьгрьілуьш жетілдірудіч жалпы 
концепциясын, оньщ іске асуы, уйымдастырылуы жэне осыган кажетті 
ресурстармен сэйкестену кдгидасы. 

Бул кагиданын орындалмауы салыктык, зкімшіліктіц салыктык кьізмеггерді 
толык компьютерлендіру жэне кужаттардьщ есеп беруін автоматтандыру, оныц 
белімшелерінін компьютерлік техникамен камтамасыз ету багдарламасыныц 
орьшдалмауына зкелуі мумкін. 

Ортіна Г.В., 
докторант Академії фінансового управління 

Міністерства фінансів України 

НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОЇ ПІДТРИМКИ 
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Національна економіка України зазнала впливу кризових явищ, що значною 
мірою відобразилось на динаміці й ефективності розвитку базових галузей. Од
нією із найбільш постраждалих від кризи видів економічної діяльності виявилася 
металургійна промисловість, спад у якій досягав 50%. З метою всебічної еконо
мічної підтримки галузі заходи антикризового регулювання повинні мати ком
плексний характер, тобто охоплювати різні сфери господарської діяльності й за
безпечуватися як самими господарюючими суб'єктами, так і державою. 

Заходи у сфері цін і тарифів, як правило, є прерогативою держави і можуть 
містити введення митних експортно-імпортних мит, квотування ввозу/вивозу 
того або іншого виду продукції, зміну (в основному зниження) рівня цін на про
дукцію (послуги) природних і державних монополій, на деякі імпортовані то
вари, а також контроль (прямий або непрямий) за ціноутворенням на продукцію 
галузі. Господарюючі суб'єкти, націлені на одержання прибутку, неохоче йдуть 
на зниження ціни на власну продукцію, тому подібні процеси відбуваються в ос-
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новному за участю держави та є обмеженими в часі. Головним позитивним нас
лідком реалізації спектра ціново-тарифних антикризових заходів є запобігання 
зростанню або помірне підвищення (рідше - скорочення) затрат на виробництво. 

Фінансово-інвестиційні та податково-бюджетні заходи спрямовані, голов
ним чином, на збільшення обсягу обігових коштів металургійних підприємств і 
підвищення їх фінансової стабільності. При цьому податково-бюджетні заходи 
входять у компетенцію тільки держави, і їх метою, крім зазначених вище, може 
бути також розширення внутрішнього ринку металопродукції за рахунок пріори
тетного розвитку металоспоживаючих галузей. До складу даних антикризових 
заходів можуть входити пільгова видача кредитних ресурсів, зниження ставок 
різних податків і зборів, цільове фінансування проектів, державне сприяння в 
міжнародних переговорах щодо залучення іноземних інвестицій тощо. 

Ринкові заходи являють собою стимулювання попиту і розвиток як зовніш
нього, так і внутрішнього ринків металопродукції. Основний позитивний резуль
тат успішної реалізації даних заходів полягає у збільшенні обсягу продажів і за
воюванні нових/утриманні наявних ринкових ніш. На державному рівні ці заходи 
можуть включати моніторинг експортних цін на металопродукцію, підтримку 
при вирішенні спорів у рамках СОТ та ОЕСР, реалізацію інфраструктурних про
ектів тощо; на рівні господарюючих суб'єктів - маркетингові дослідження, зміну 
сортаменту продукції, що випускається, тощо [1]. 

Технологічні антикризові заходи спрямовані у першу чергу на підвищення 
техніко-технологічного рівня металургійного виробництва і прискорене впрова
дження процесів енерго- і ресурсозбереження. Перевагою реалізації даних захо
дів на державному рівні є можливість вносити відповідні зміни до законодавчих 
актів, що регулюють ввезення передового й енергозберігаючого устаткування. 
Основними позитивними результатами ефективного застосування цих заходів 
виступає зростання цінової конкурентоспроможності металопродукції, зни
ження екологічного навантаження на навколишнє середовище і підвищення 
інноваційного рівня виробництва. 

Однією з основних проблем розвитку галузі є нерозвиненість внутрішнього 
ринку, тому багато антикризових заходів спрямовано на його розширення. 

З урахуванням системної природи кризових явищ державне регулювання 
умов функціонування і розвитку галузі має органічно сполучити заходи корот
кострокового і стратегічного призначення. Аналіз свідчить, що в діючому пакеті 
домінують заходи й інструменти, які забезпечують, головним чином, операти
вно-тактичні стабілізаційні ефекти. 

Акценти на заходах щодо зміцнення фінансових і ринкових позицій підпри
ємств обумовлені як гостротою прояву цих проблем на мікрорівиі, так і високою 
фіскальною зацікавленістю держави у швидкому досягненні стабільності бю-
джетоутворюючої галузі. 

67 



Materiäly XI mezinärodni vedecko-praktickä konference 

З позицій стратегічної необхідності істотних зрушень у технологічному ро
звитку металургії України в умовах глобалізації економіки та жорсткості конку
ренції особливого значення набувають заходи, що регулюють процеси приско
реного нагромадження фінансових ресурсів для масштабних інвестицій, насам
перед в енергозбереження. У зв'язку з цим доцільно: 

- забезпечити подальше розширення заходів даного профілю у державних 
програмах підтримки і стимулювання пріоритетних галузей з розробкою реально 
забезпечених механізмів їх здійснення. Зокрема, доцільно звільнити підприємс
тва гірничо-металургійного комплексу від сплати ввізного мита на устаткування 
та комплектуючі для модернізації, знизити податок на прибуток при його реін-
вестуванні в технічне переозброєння виробництва тощо; 

- організувати моніторинг процесів реалізації антикризових регуляторних 
актів з метою оперативного виявлення й усунення виникаючих організаційних 
та інституціональних перешкод, а також своєчасної реакції на зміни умов госпо
дарювання; 

- щодо заходів, введених на чітко визначений період, забезпечити прове
дення комплексного аналізу умов і результатів їх здійснення для обгрунтування 
пролонгування дії найбільш ефективних із них (з урахуванням норм і обмежень 
міжнародно-правового характеру). 
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Пронина Е.В. 
Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А., Россия 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Развитие логистических систем в транспортной отрасли, как и в любой другой 
отрасли экономики, невозможно без применения системного подхода к решению 
непрерывно возникающих сложных проблем и задач. Системный подход предпо
лагает четкое формулирование цели при решении управленческих задач и выявлен
ных проблем, определяет построение струкгуры системы и функционирование ор
ганизационно-экономического механизма реализации конечной цели. 

Системный подход в управлении основывается на том, что любая организа
ция представляет собой систему, состоящую из отдельных частей, каждая из ко
торых преследует достижение присущих ей целей и вносит свой вклад в харак
теристику целого. При принятии управленческих решений рациональность до
стижения общих целей организации основывается на принципе единой системы 
[2]. При этом следует выявлять и оценивать взаимодействие всех ее составных 
частей и объединить их на интегрированной основе, которая позволит организа
ции в целом эффективно достичь поставленных целей. 

Логистический подход к управлению пассажирскими перевозками заключа
ется в консолидации отдельных элементов транспортно-логистической системы в 
интефированную систему, способную обеспечить оказание качественного транс
портного обслуживания населения своевременно и при минимальных затрата*. 
Взаимодействие элементов логистической системы в форме интеграции обуслов
лено следующими преимуществами: снижение уровня неопределенности, повы
шение конкурентоспособности транспортного предприятия и оказываемых услуг 
по перевозке пассажиров, ускорение диффузии внедряемых новшеств, минимиза
ция транспортно-логистических затрат. Для рыночной конъюнктуры сферы пас
сажирского транспорта характерны случайные, нестационарные процессы, в связи 
с этим одним из важнейших требований, предъявляемых к логистическим систе
мам, является их способность к адаптации в рыночных условиях. 

В современных условиях для успешной экономической деятельности во внеш
ней среде, для которой основным фактором является время, организации выделяют 
логистический менеджмент как систему, обеспечивающую своевременное выпол
нение заказа и работу «сфокусированных» предприятий, производящих продукцию 
и услуги для географически обособленных районов. Одним из важных этапов в про
цессе формирования и осуществления логистической стратегии транспортных пас
сажирских компаний является осознание потребностей пассажиров и контрагентов 
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