
чтобы избежать воздействия на благосостояние общества различных факторов (являющихся результатом 
наличия номинальной жесткости). Другими словами центральный банк не может позволить постоянное 
поддержание выпуска на уровне, который будет выше нейтрального. 

Монетарные власти используют правило принятия решений (правило монетарной политики), которое 
концентрируется на стабилизации изменения индексов цен и/или заработных плат, проявляющих номиналь-
ную жесткость. Важным является, изменение ставки центрального банка в том же направлении, что и ин-
фляция. Однако изменение процентной ставки должно быть большим, нежели изменение инфляции, то есть 
при возникновении, например, шока спроса, который увеличивает инфляцию, реальная процентная ставка 
также должна увеличиться. 

Отклонение выпуска от своего нейтрального уровня включается в функцию потерь любого экономиче-
ского агента, поэтому монетарная политика также пытается минимизировать и ее. Если экономика подвер-
жена шоку, воздействующему на инфляцию и разрыв выпуска в различных направлениях, оптимальная мо-
нетарная политика распределяет эффект своих действий между двумя данными переменными. 

В отношении переменных, характеризующих благосостояние общества, ожидания изменений в поведе-
нии монетарной политики (в случае, если экономические агенты являются «вперед смотрящими») также 
важны, как и текущие процентные ставки. Доверие экономических агентов к монетарным властям, будет 
зависеть, прежде всего, от выполнения задач и обязательств, данных органами денежно-кредитного управ-
ления ранее. 

При наличии неопределенности в отношении моделей, описывающих экономику, и не подтверждении 
предположений о наличии полной и достоверной информации о состоянии экономики, а также рациональ-
ных ожиданиях, минимизирующая потери монетарная политика будет воздействовать на инфляцию более 
решительно. Однако по отношению к ненаблюдаемым переменным, отражающим состояние реального сек-
тора экономики, действия центрального банка должны носить менее резкий характер. 
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В умовах трансформації господарської системи на ринкових засадах головним завданням економічної 
політики держави є створення сприятливих умов для розвитку виробництва в усіх секторах економіки краї-
ни і забезпечення безперервності відтворювального процесу. Серед найбільш важливих напрямів реалізації 
цього завдання є активізація інвестиційно-кредитної діяльності банківської системи України. Нині кредитна 
активність банків нашої країни перебуває на рівні, що не є адекватним потребам реального сектора відпові-
дно до вихідних умов виробництва і обігу продукції у діючій системі господарських зв'язків між підприємс-
твами. 

Не може бути позитивно розцінена і стійка тенденція до зростання банківських вкладень в економіку при 
збереженні загального скорочення обсягів виробництва. Макроекономічними аспектами першопричин да-
них процесів є прорахунки у грошово-кредитній і фіскальній політиці, низькі темпи приватизації, незадові-
льний розвиток фінансового ринку, ринку робочої сили і нерухомості. З огляду на існуючі економічні відно-
сини українські банки ще не можуть впровадити деякі види інвестиційного кредитування, які є типовими 
для західних банків. Нестабільність фінансового стану клієнтів посилюють кредитні ризики, обумовлюють 
застосування форм кредитування, які захищають інтереси банку-кредитора. Однак і на мікроекономічному 
рівні не слід недооцінювати недоліки у діяльності самих банків стосовно кредитування, що є однією з най-
більш ризикових банківських операцій. Тому необхідною умовою застосування банківськими установами 
ефективних методів видачі позик клієнтам є мінімізація інвестиційного ризику за всіма напрямами вкладен-
ня коштів. 

Роль банку в інвестиційному кредитуванні економіки полягає в тому, що банківська установа виступає 
головним джерелом мобілізації великих капіталів для здійснення інвестицій, розширення виробництва. Оде-
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ржані таким способом ресурси використовуються для кредитування найбільш привабливих та перспектив-
них, з інвестиційної точки зору, галузей народного господарства, що й забезпечує інвестування реального 
сектора економіки країни. 

Останнім часом в Україні намітилися позитивні зміни в інвестиційному процесі. Темпи надходжень інве-
стицій в основний капітал випереджають динаміку темпів ВВП і промислового виробництва. Понад дві тре-
тини коштів вкладено в об'єкти виробничого призначення. Є певні позитивні зрушення в інвестиційному 
кліматі та поліпшенні інвестиційного іміджу держави. Найбільш суттєва роль в цьому процесі відводиться 
саме банківському сектору. Банки спроможні виступати в ролі активних інвесторів економіки, зосереджую-
чи значні обсяги залучених фінансових ресурсів на найбільш ефективних інвестиційних напрямках. 

За даними Державного комітету статистики України обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2007 
році збільшився на 36,5%, або на $7,882 млрд. і на 1 січня 2008 року складав $29,489 млрд. 

Чистий приріст іноземного капіталу за 2007 рік складав $7,532 млрд.: інвестори вклали $8,711 млрд., ви-
лучили — $ 1,179 млрд. 

Обсяг прямих інвестицій із України за 2007 рік збільшився у 25,5 рази, або на $5,953 млрд. і на 1.01.08 р. 
склав $6,196 млрд. Інвестиції з України в економіку інших країн світу в 2007 році склали $6,007 млрд. Сума 
кредитів і позичок, отриманих підприємствами України, на 1 січня 2008 року склала $4,2 млрд. 

Основний приріст відбувся за рахунок українських інвестицій на Кіпрі ($5,826 млрд.). 
Загальна сума кредитів та позичок, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвесту-

вання у 2007 році склала $123,4 млн. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку інших країн світу, 
включаючи запозичений капітал, досяг $6,32 млрд. 

Для збільшення розмірів банківського довгострокового кредитування реального сектору економіки Укра-
їни банківська система повинна виробити власну концепцію раціонального інвестування, зосередивши увагу 
на функціонуванні універсальної банківської системи із спеціалізованими фінансово-кредитними установа-
ми. 

В будь-якому разі для прийняття рішення про вкладення капіталу банку необхідно володіти інформаці-
єю, яка підтверджує три основні тези: 

• забезпеченість повного повернення вкладених коштів; 
• передбачуваний прибуток повинен бути достатнім, щоб забезпечити привабливість обраного виду ін-

вестування порівняно з іншими можливостями; 
• передбачуваний прибуток повинен компенсувати ризик, який виникає через невизначеність кінцевого 

результату. 
Остання умова встановлює прямий зв'язок між ризиком і очікуваним доходом від інвестицій. Чим вищий 

ризик, тим вище повинен бути очікуваний дохід, а отже, проблема управління інвестиційним процесом бан-
ку полягає в розробці програми вкладення капіталу, яка забезпечить необхідну дохідність за мінімального 
ступеня ризику. 

Таким чином, активізація інвестиційної діяльності банків є найбільш важливою для розвитку економіки, 
адже банки займають особливе місце, забезпечуючи рух грошових потоків, впливаючи на всі стадії суспіль-
ного відтворення та формуючи інвестиційні ресурси для здійснення структурної перебудови вітчизняних 
підприємств. Інтенсифікація процесу формування банками інвестиційних ресурсів можлива лише за умови 
поетапного й комплексного управління інвестиційним потенціалом. Це дозволить підняти на якісно новий 
рівень інвестиційну діяльність і капітальну базу банків, що забезпечить розвиток реального сектора еконо-
міки України у майбутньому. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Р.К. Шурненкова, 1.1. Демко 
Львівський інститут банківської справи 

Університету банківської справи Національного банку України 

З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на основі впровадження досягнень науки 
першочерговим стає досягнення відповідного рівня організації економічного аналізу як важливої функції 
управління. Проведення аналізу вимагає правильної організації аналітичної роботи, тобто упорядкування, 
налагодження координації та погодження її здійснення з метою попередження дублювання, внесення 
єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних органів. 

У сучасних умовах особливу актуальність і значущість набув вибір організаційної форми проведення 
економічного аналізу індивідуально для кожного підприємства. 

З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на основі впровадження досягнень науки 
першочерговим стає завдання організації аналізу господарської діяльності. 
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