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Як наслідок, буде сформовано та реалізовано новий тип банку, який
би ефективно виконував суспільно-економічні функції. Отже, розробка
комплексної моделі розвитку регіонального банку є важливим аспектом
досягнення рівноваги та забезпечення стійкого економічного зростання
регіональної економіки.
О. Неживенко, аспірант
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ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР ЯК ЗАПОРУКА ЗМЕНШЕННЯ
ДЕФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Національна економіка є складною економічною системою, яка
складається з багатьох взаємозалежних економічних елементів. Весь
комплекс фактичних відносин між цими елементами характеризує
структуру економіки.
Структура національного виробництва є узагальненою характе
ристикою сталості та якості розвитку економічної системи кожної країни, тому аналіз та простеження її динаміки є предметом розгляду у
процесі визначення національної стратегії відповідної країни.
Під час виходу економіки країни на міждержавний або міжнародний рівень важливою є здатність її елементів (галузей, підгалузей,
міжгалузевих комплексів) до швидкої адаптації до умов ринкових відносин. Економіки держав з достатнім рівнем еластичності і гнучкості
вчасно пристосовуються до змін ринкових обставин, беруть участь
у нових інтеграційних та глобалізаційних процесах, а також є менш
сприйнятливими до фінансових шоків. Особливої уваги вимагає ситуація виникнення структурної деформації, яка є не тільки наслідком
неправильного використання конкурентних переваг країни, а може
бути загрозою її динамічного розвитку.
Деформованість економіки України можна простежити за даними
2009 року, коли, за даними випуску товарів і послуг, на три перші види
економічної діяльності (ВЕД) припало 53 % показники (21 % з них
було забезпечено за рахунок ВЕД, які обслуговують ринкові відносини,
зокрема торгівля та діяльність транспорту і зв’язку; 32 % – переробна
промисловість). Слід звернути увагу на переважну концентрацію переробної промисловості України у випуску товарів і послуг. Зростає
частка ВЕД, які обслуговують ринкові відносини: торгівля, операції з
нерухомим майном, діяльність транспорту та зв’язку, а також фінансова
діяльність. Зменшується роль освіти: в 1996 році вона була восьмим
ВЕД за випуском, в 2009 році вона – десята. Також спадну тенденцію
демонструє сфера науки.
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У час глобалізації, відкритості країн та розширення мережі економічних відносин, а відповідно, і міждержавних взаємозв’язків одним
із найбільш дієвих чинників впливу на подолання структурних дисбалансів і одним із основних регуляторів впливу на ці процеси є дія
фінансових інструментів.
Фінансові інструменти умовно можна виокремити в чотири групи
за джерелами фінансування: власні кошти, іноземні кошти, кредити
банків та кошти державного бюджету.
Аналіз виявив, що фінансовий сектор України характеризується
чутливістю до зовнішніх шоків, проте із часовим лагом. Це пояснюється значною часткою (80 % за станом на 2009 рік) обсягу прямих
іноземних інвестицій у структурі залучених у діяльність коштів. Частка
залучених коштів шляхом банківського кредитування становить 16 %.
Характерною ознакою економіки України є дисбаланс між вида
ми економічної діяльності, які орієнтуються на сировину, на первинну
переробку та на виробництво готової продукції. Акцент має бути
зроблено на високотехнологічну продукцію, без перекосів у бік експортоорієнтації, адже, як показано на прикладі фінансової діяльності, економіка України є надто відкритою для зовнішнього впливу, що робить її
вразливою до дії зовнішніх шоків.
Також економіка України є важкою та нееластичною за своєю
будовою, спираючись значним чином на сировинний комплекс.
Україні буде важко розвиватися без дієвих стратегічних змін, то
му вкрай потрібними є якісні структурні реформи. Їх реалізація могла
б сприяти виправленню структурних деформацій, допущених під час
переходу до ринкової системи і неліквідованих за роки незалежності, а
також створенню передумов для прискорення економічного розвитку й
ефективної інтеграції економіки країни до світовог о та європейського
економічного простору.
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ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ У ЧАСІ ПОКАЗНИКА ОБСЯГУ КРЕДИТІВ
В ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
З метою дослідження розвитку у часі показника обсягу кредитів в
інвестиційну діяльність на душу населення застосуємо модель регресії. Для встановлення математичної моделі розвитку у часі показника
“обсягу кредитів в інвестиційну діяльність в грн. на душу населення”
був досліджений регресійний зв’язок між змінною t (рік) та величиною
обсягу кредитів на душу населення – y (грн.).
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