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за обсягами базових активів в одному контракті, умовами роз-

рахунків тощо, а це не завжди відповідає інтересам конкретного 

хеджера та інші.    

Суб’єктивними факторами, що зумовлюють ефективність 

хеджування, виступають наступні: хеджування вимагає від учас-

ників даного процесу достатньо високого рівня знань особливос-

тей формування цін на біржовому та небіржовому ринку фінан-

сових активів, вміння здійснювати розробку стратегії хеджу-

вання та пошук необхідних для його проведення фінансових 

ресурсів тощо. 

 
1. Примостка  Л.  О.  Фінансовий  менеджмент  банку  :  навч.  посібн. / 

Л. О. Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. 

2. Брегін Н. А. Сутність і перспективи використання хеджування як 

методу зниження фінансових ризиків підприємств / Н. А. Брегін  // [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/ 

3_2004/articles/stat41.html 

 

 

Мордань Є. Ю.  

ДВНЗ «Українська академія банківської справи 

Національного банку України» 

 

СУТНІСТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ  

КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Сучасна модель державного регулювання банківської сис-

теми, яка забезпечує досягнення бажаного її стану, незважаючи 

на вплив ендогенних та екзогенних факторів, через взаємодію 

всіх її елементів, повинна обов’язково включати розробку 

Концепції державного регулювання банківської системи та її 

реалізацію через механізм державного регулювання банківської 

системи. 
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Основою державного регулювання банківської системи має 

бути сформована Концепція державного регулювання банківсь-

кої системи (далі – Концепція), в якій банківська система як 

об’єкт регулювання розглядається інтегровано, з виділенням 

мікрорівня (банківська система в розрізі елементів, що її фор-

мують) та макрорівня (банківська система як система з притаман-

ними ній системними ефектами), при цьому обов’язково ство-

рено та безперервно використовується прогнозування стану 

екзогенних і ендогенних факторів впливу на банківську систему, 

а інструменти регулювання застосовуються диференційовано 

залежно від рівня регулювання на макро- та мікрорівнях. 

Основною метою розробки та реалізації Концепції є ство-

рення ефективної та незалежної системи державного регулюван-

ня банківської системи на макро- та мікрорівнях задля формуван-

ня банківської системи, що виконує притаманні ній функції без 

загрози втрати фінансової стабільності та максимально узгоджує 

інтереси зацікавлених осіб. 

У найбільш загальному вигляді Концепція має передбачати 

вирішення наступних завдань: 

- зниження витрат держави на забезпечення реалізації ста-

білізаційної функції через підтримку проблемних та неплато-

спроможних банків; 

- підвищення ефективності банківської системи з точки 

зору реалізації притаманних ній функцій, незважаючи на неспри-

ятливий вплив ендогенних та екзогенних факторів; 

- формування оптимальної структури банківської системи, 

подолання її фрагментарності та створення оптимальних умов 

для її розвитку; 

- мінімізацію структурних дисбалансів у балансах банків 

задля стимулювання сталого розвитку банківської системи; 

- розширення ресурсів зростання банківської системи, 

переважно, через пропозицію банківських продуктів, що відпові-

дають потребам економіки країни та споживачів; 
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- зниження системних ризиків, що генеруються банківсь-

кою системою; 

- інституційної трансформації суб’єктів регулювання бан-

ківської системи та фінансового ринку з поступовим переходом 

до мегарегулювання. 

Задля ефективної реалізації цих завдань Концепція держав-

ного регулювання банківської системи має передбачати якісну 

зміну характеристик державного регулювання банківської діяль-

ності, а саме зміну інтенсивності регулювання залежно від стану 

економіки країни, а також варіювання в цілях та інструментах 

регулювання на окремих фазах розвитку банківської системи.  

Раціональні зміни в банківській системи вимагають розг-

ляду проблем їх регулювання у взаємозв’язку з проблемами 

інституціональної побудови фінансової системи країни у межах 

загальної концепції зміцнення правового фундаменту системи 

державного регулювання економіки та інститутів громадянсь-

кого суспільства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  

ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ   

ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Операційний прибуток відіграє важливу роль, будучи 

головною метою підприємницької діяльності, він є основним 

внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів 

підприємства, що забезпечують його розвиток, створюючи базу 

економічного розвитку держави в цілому. Фінансові результати є 

головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства. 


