
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. 

УДК 657(477)(045) 

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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У найзагальнішому значення термін "організація" означає упорядкування, налагодження певної систе-
ми. Основні вузли будь-якої системи становлять її: 

• механізм, 
• статика (структура, кадри, техніка), 
• динаміка. 
Механізм характеризується теорією (визначення мети, предмета та методу) і практикою; система в ста-

тиці - її структурою, елементами й співвідношеннями між ними, а також технікою; система в динаміці -
технологічними процесами, які в ній відбуваються. 

Упорядкування всіх елементів системи аналізу господарської діяльності притаманне організації в широ-
кому розумінні. З огляду на це термін "організація економічного аналізу" може означати або "організацію як 
систему" або "організацію функціонування (управління ним) у часі та просторі". Перше тлумачення має 
ширне значення. 

Водночас економічний аналіз - це не проста функція, не сума технічних прийомів, а об'єктивно зумов-
лений порядок аналітичних процедур, що їх проводять стосовно даних, щоб дістати необхідну інформацію. 
Цей порядок визначається термами й функторами. Перші характеризують мету, об'єкти, методи, другі - вза-
ємозв'язок між ними. Такий поділ потребує залучення математичного апарату. 

Основою математичного опису аналізу є балансовий, двоїстий (подвійний) метод управління економі-
кою. Суть його полягає в тому, щоб досягти взаємозв'язаного узгодження потреб і ресурсів у масштабі від-
повідної господарської системи - підприємства, об'єднання, організації тощо. 

Для здійснення управління господарством потрібно скласти чітке уявлення про характерні особливості 
процесу виробництва та виробничих відносин. Процес господарювання є рухомим. Щоб відстежувати зміни, 
що відбуваються в господарстві, процес слід подати у динаміці. 

Основними завданнями організації економічної роботи є: 
• забезпечення ефективності аналізу, його розвиток та вдосконалення; 
• раціональна організація праці; 
• забезпечення ефективного використання аналітичної інформації в управлінні; 
• автоматизація аналітичних робіт; 
• підвищення якості аналітичної інформації; 
• скорочення термінів проведення аналітичної роботи; 
• раціоналізація аналітичних процесів. 

Специфіка організації аналітичного процесу потребує жорсткої регламентації, що має бути 
відображеною в регламентаційних документах. До них належать: положення про відділ, управління, 
посадові інструкції, стандарти, графіки, інструкції, програми, регламенти робочого дня. 

На форму організаційної побудови та структуру апарату аналітичної служби впливають такі фактори: 
• обсяг виробництва; 
• види діяльності; 
• кількість структурних підрозділів; 
• кількість філій; 
• загальна чисельність працюючих; 
• характер функціональних обов'язків; 
• застосування автоматизації (використання ЕОМ). 

Структура апарату аналітичної служби повинна відповідати таким вимогам: 
• бути максимально простою; 
• відповідати досягненням наукової організації праці; 
• враховувати досягнення науки і техніки; 
• виключати елементи дублювання; 
• забезпечувати самостійність та повноцінність кожного підрозділу. 

Отже, системне і комплексне проведення економічного аналізу вимагає правильної і цілеспрямованої 
організації аналітичної роботи. Раціональна організація забезпечує реальність і дієвість аналізу, зводиться 
до мінімуму втрата чи спотворення вхідної інформації. Забезпечується вихід аналітичної інформації за різ-
ною ієрархією управління чи за різним ступенем досягнення проміжних і кінцевих аналітичних результатів. 
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