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методи стимулювання науково-технічного прогресу, оскільки час їх вже минув,
і вони не здатні забезпечити необхідного стрімкого інноваційного зростання
економіки України. Тому необхідно створити і впровадити принципово нову
концепцію активізації інноваційного розвитку підприємств, актуальність якої
вже давно назріла, але якої все ще не розроблено. Ця нова оригінальна
концепція має будуватись на основі відразу декількох суміжних галузей науки:
економіки, техніки та технології, соціології та включати: формування ціннісноорієнтованого на інновації суспільства, розвиток знаннєвих компетенцій
підприємств та інших учасників інноваційного процесу в сфері інтелектуальної
власності, інтеграцію механізмів формування нових знань в систему суспільних
інститутів – активізаторів інноваційного розвитку підприємств. Саме така
сучасна концепція має стати методологічною основою активізації
інноваційного розвитку підприємств України.
Серед першочергових задач, вирішенню яких безпосередньо сприятиме
така концепція, є забезпечення стрімкого зростання продуктивності праці,
конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і світових
ринках, підвищення позиції України в Міжнародному рейтингу інноваційного
розвитку The Global Innovation Index, у Міжнародному рейтингу
конкурентоспроможності The Global Competitiveness Index. Отже, Україні, для
побудови сильної та сучасної держави з потужною економікою, потрібний
прискорений інноваційний розвиток на основі залучення проривних інновацій, що
неможливо без створення відповідного теоретичного та прикладного підґрунтя.
О. М. Пахненко, канд. екон. наук, викл.-ст. кафедри менеджменту,
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Одним із важливих напрямків роботи банків є надання іпотечних
кредитів, що є основною умовою забезпечення розширеного відтворення (при
кредитуванні підприємств під заставу нерухомого майна) та вирішення ряду
соціальних проблем (іпотечне кредитування фізичних осіб).
Для розвитку іпотечного кредитування в країні повинен сформуватися
ряд економічних, правових та організаційних передумов, що включають:
нормативно-правове забезпечення операцій кредитування та рефінансування
банківських кредитів; розвиненість інфраструктури банківського сектору та
фондового ринку; наявність у банків достатньої ресурсної бази та стабільність
економічного середовища, що дозволить знизити ризики довгострокового
кредитування.
Суттєвим негативним фактором, що вплинув на динаміку розвитку
іпотечного кредитування в Україні, стала фінансова криза 2008-2009 рр.
Зростання вартості залучення ресурсів та нестабільність валютного курсу
зробили довгострокове кредитування в цей період невигідним як для банків, так
і для позичальників. Спад на ринку іпотечних кредитів продовжувався

протягом 2009-2011 рр. і лише з 2012 р. спостерігається відновлення розвитку
іпотечного кредитування в Україні [4].
Як засвідчує проведений аналіз, основну роль у здійсненні іпотечного
кредитування в Україні відіграють банки з іноземним капіталом. Наприклад, у
2012 році серед чотирнадцяти банків-лідерів, які надавали іпотечні кредити,
одинадцять були банками з іноземним капіталом. За даними на квітень 2012 р.,
майже половину ринку іпотечних кредитів (45,8%) контролюється трьома
банками: ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ
«Укрсиббанк». Усі вони є банками з іноземним капіталом: іноземний власник
ПАТ «Укрсоцбанк» - UniCredit Bank Austria AG, Австрія (26,3% пряма участь,
69,1% - опосередкована); ПАТ «Райффайзен банк Аваль» - Raiffeisen Bank
International AG, Австрія (96,4% пряма участь); ПАТ «Укрсиббанк» - BNP
Paribas S.A., Франція (84,9% пряма участь) та European Bank for Reconstruction
and Development, Великобританія (15,0% пряма участь) [1].
Значима роль банків з іноземним капіталом у здійсненні іпотечного
кредитування пов’язана із більш стійким та сильнішим їх становищем на
вітчизняному ринку в цілому. Так, банки з іноземним капіталом в Україні
складають основну частку в групі найбільших та великих банків (65% та 72%
відповідно) [2]. Вони характеризуються не лише вищим, порівняно з
вітчизняними банками, рівнем капіталізації, але й мають доступ до більш
дешевих та довгострокових кредитних ресурсів від іноземних материнських
банків, що потенційно можуть бути спрямовані на здійснення іпотечного
кредитування.
Крім того, банки з іноземним капіталом володіють потужним
організаційним ресурсом щодо рефінансування іпотечних кредитів. Так, з
одного боку, західні банки мають суттєвий досвід щодо випуску іпотечних
облігацій, тому даний механізм для них є відпрацьованим і з меншою
складністю може бути застосований в Україні. З іншого боку, іноземні компанії
можуть виступити покупцями іпотечних облігацій, що випускаються
вітчизняними банками та Державною іпотечною установою.
Незважаючи на відзначені переваги, банки з іноземним капіталом не
мають значної зацікавленості у наданні іпотечних кредитів, зосереджуючи
основну діяльність на короткостроковому споживчому кредитуванні. Це
зумовлено як суб’єктивними факторами – поміркованим ставленням до
іпотечного кредитування та емісії іпотечних облігацій після фінансової кризи
2008-2009 років, так і рядом об’єктивних чинників, серед яких:
- високі ризики довгострокового кредитування через нестабільність
економічної ситуації (цінові, валютні ризики);
- низька
якість
іпотечних
кредитів:
наявність
просроченої
заборгованості, низька платоспроможність позичальників;
- обмеженість ресурсної бази на внутрішньому ринку, оскільки більшість
вкладів фізичних осіб – короткострокові;
- недосконалість правових та організаційних механізмів рефінансування
іпотечних кредитів.

Таким чином, банки з іноземним капіталом потенційно виступають
основною рушійною силою розвитку іпотечного кредитування в Україні.
Проте, першочергового значення у даній сфері на сьогодні набувають питання
стабілізації економічної ситуації, формування стабільної ресурсної бази банків
шляхом залучення довгострокових вкладів фізичних осіб та розвиток
механізмів рефінансування іпотечних кредитів.
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Сучасні умови діяльності органів державного сектору визначаються
змінами в економічному та правовому середовищі, а також залежать від
поставлених перед даними органами завдань і функцій. З огляду на це,
діяльність органів державного сектору можуть супроводжувати такі різновиди
ризиків: нечітка регламентація в законодавстві завдань і функцій; неналежна
професійна підготовка працівників; недостатнє ресурсне, матеріальне
забезпечення тощо. Тому, в системі органів державного сектору важливого
значення набуває внутрішній контроль, що реалізується, зокрема, через
виконання функції управління ризиками.
До складу понятійної бази в сфері державного внутрішнього фінансового
контролю входить поняття “внутрішній контроль”. При визначенні даного
поняття робиться акцент на відповідальності керівника за управління і розвиток
органу державного або комунального сектору. Така відповідальність
передбачає виконання керівником даного органу низки основних функцій:
складання плану та організація діяльності, побудова системи внутрішнього
контролю, нагляд за її функціонуванням. Склад названих функцій не є повним
без врахування функції управління ризиками, яка виконується для досягнення
впевненості в тому, що мета та завдання діяльності органу державного або
комунального сектору будуть реалізовані, а рішення – виконані з дотриманням
принципів законності, економічності, ефективності, результативності та
прозорості.

