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отриманих від різних агентств, до загальнонаціонального рейтингу, що 

унеможливлює обгрунтований порівняльний аналіз усіх надавачів 

банківських послуг на основі єдиної для усього ринку рейтингової шкали; 

- можливість внесення змін рейтинговим агентством до власної методики 

без відповідного інформування про це користувачів або корегування у 

„ручному режимі” отриманих попередніх розрахункових результатів, що 

викривлятиме динаміку рейтингових оцінок; 

- неточність інтерпретації коментарів і дескриптивних оцінок від 

експертів рейтингових агентств за наслідками оцінки рейтингу, оскільки 

викривлення викликають як самі описові методи аналізу, так і можлива 

зацікавленість згладити і обійти увагою найбільш проблемні кількісні 

результати і показники; 

- складність оцінки збалансованості і системності конкретної рейтингової 

методики, у т.ч. для внесення власних поправок і доповнень з боку 

користувачів аналізу у відповідності до їх потреб. 

Проведений аналіз методик рейтингового оцінювання на основі аналізу 

наборів врахованих у них показників засвідчив, що не існує всеохоплюючої і 

універсальної системи рейтингування банків. Кожна система має свою 

специфічну цільову спрямованість і відповідні внутрішні обмеження у 

застосування та використанні отриманих результатів. 

Доцільним є підхід, що передбачає групування аналізованих банків за 

схожими базовими характеристиками з подальшим виокремленням 

оптимальних значень показників умовного еталонного банку, які будуть 

виступати мірою оцінки для усіх банків з аналізованої сукупності. 

Дієвість та об’єктивність такої рейтингової оцінки буде забезпечуватись 

лише за умови охоплення даних максимальної кількості банків. Це, у свою 

чергу, потребує організації процесу рейтингового оцінювання на базі єдиного 

аналітичного центру, який може бути сформований під управлінням НБУ. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ 

 ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

 

аспірантка гр. АСП-54екю/1ек Самойленко І.В. 

Сумський державний університет (Україна) 

 

Збільшення нерівності доходів є викликом нашого часу. У промислово 

розвинутих країнах розрив між багатими і бідними дуже великий. В країнах з 

перехідною економікою і країнах, що розвиваються цей «розрив» менший; а 

в деяких країнах спостерігається навіть зниження нерівності, але залишається 

широко поширена нерівність в доступі до освіти та медицини. Тож недивно, 

що питання про рівень нерівності, її причини, наслідки та методи подолання 

стали одними з найбільш гаряче обговорюваних питань серед політиків і 

дослідників сьогодення. 
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Для вирішення цієї проблеми необхідно звернути увагу на наступне: 

Зосередити увагу на бідному та середньому прошарках населення. 

Розподіл доходів сам по собі має велике значення, та саме бідний і середній 

класи мають найбільший вплив на розвиток економіки за допомогою цілого 

ряду взаємоповʼязаних економічних, соціальних і політичних каналів. 

Технологічний прогрес та викликане ним підвищення оплати 

висококваліфікованої праці і зниження деяких секторів ринку праці сприяють 

нерівності в країнах з розвиненою економікою, в країнах з перехідною 

економікою та країнах, що розвиваються. 

Політика, яка зосереджена на бідному та середньому прошарках може 

зменшити нерівність. Незалежно від рівня економічного розвитку, 

покращення та спрощення доступу до освіти, медичного обслуговування і 

цілеспрямована соціальна політика, що заохочує різні сектори ринку праці не 

погіршувати становище бідних, може допомогти збільшити частку доходів 

для бідного та середнього прошарків населення. 

Та немає однієї формули, що підходить для вирішення проблеми 

нерівності для всіх. Характер відповідної політики залежить від основних 

факторів і політики в конкретній країні. У країнах з розвиненою економікою, 

політика повинна бути спрямована на реформи, щоб збільшити людський 

капітал і навички, в поєднанні зі створенням більш прогресивної системи 

оподаткування. У країнах з перехідною економікою і країнах, що 

розвиваються, розвиток фінансового ринку, проведення фінансової інтеграції 

і створення додаткових стимулів для працівників матиме важливе значення. 

У більш загальному плані, взаємодоповнюваність між цілями зростання і 

рівності доходів показує, що політика спрямована на підвищення середнього 

рівня життя також може впливати на розподіл доходів і забезпечити 

процвітання економіки в країні. 

 

СИСТЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО КРЕДИТУВАННЯ І ПРОБЛЕМИ 

ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

студент групи Ф-51 Харченко В.К. 

Сумський державний університет (Україна) 

 

На сьогоднішній день проблема функціонування кредитної системи є 

досить значимою у приватному житті. Безліч людей, які хочуть почати свій 

бізнес або купити речі, на які не вистачатиме коштів, будуть звертатися до 

банків, щоб взяти кредит. Отже, вирішення проблеми функціонування 

кредитної системи для індивідуального кредитування є важливим питанням.  

Досвід країн із розвинутими ринковими відносинами свідчить про те, що 

створення ефективної економіки можливе лише за умови функціонування 

адекватної ринковим умовам кредитної системи. Хочу показати проблемні 

напрямки у банківській діяльності і можливі шляхи їх подолання. 


