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серьезную опасность не только для национального, но для мирового устойчивого 

развития; глобальная энергетическая проблема, которая состоит в обеспечении 

человечества топливом и энергией в настоящее время и в обозримом будущем; 

экологическая проблема, связанная с ресурсодефицитностью и экологической 

безопасностью; проблема безопасности человека в обществе, связанная с 

поиском новых форм защиты человека, которые будут адекватны новым 

условиям, порождаемым НТП и глобальной интеграцией. 

При разработке стратегии интеграции Украины в мировое хозяйство не 

стоит копировать ни американское, ни корейское, ни немецкое экономическое 

чудо, нужно найти свои оригинальные конкурентные преимущества. Только 

таким образом можно возродить доверие к национальной идее, чувство 

национального единства. Общество не может прогрессировать без стержня, 

который бы представлял собой сплав идеи, веры, традиции и воли. 

 

Костюков І.М.  

ХІБС УБС НБУ 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

Недостатній розвиток фінансового ринку України та недостатня 

активність його учасників зумовили ситуацію, в якій основними 

постачальниками інвестиційних ресурсів стали банки. Беручи до уваги світовий 

досвід, роль інвестиційних банків в економіці країни зростатиме і надалі. 

Дослідженням діяльності інвестиційних банків в Україні займаються такі 

науковці як, М. Бутко, А. Криклій, З. Васильченко, Б. Луців. 

Активи великих інвестиційних банків набагато менші від активів 

комерційних банків, водночас значення інвестиційних банків визначаються не 

тільки їх ресурсами та власними вкладами, але ще в більшій мірі організацією 

своєї діяльності, яка має бути на професійному рівні. У світі традиційною 

діяльністю інвестиційних банків є андерайтинг – придбання цінних паперів, які 

були випущені корпорацією або державою та продаж їх інвесторам, які мають 

вільні кошти. На основі такої діяльності інвестиційні банки визначаються 

фінансовими інститутами, що гарантують розміщення цінних паперів та їх емісію. 

Характеризуючи сучасний стан інвестиційної діяльності банків України, можна 

відзначити, що основною формою їх інвестицій є фінансові інвестиції та 

вкладення капіталу в придбання нематеріальних активів. Аналіз практики показав, 

що участь банків у фінансуванні і кредитуванні інвестиційних проектів (тобто 

реальних інвестиціях) є ще недостатньою. Економіка України сьогодні потребує 

значних довгострокових інвестицій з метою розширеного відтворення всіх сфер 

виробництва на принципово новій, інноваційній основі. 

Однією з головних проблем в організації інвестиційно-банківської 

діяльності в Україні є пошук джерел банківських ресурсів. Для формування 

ресурсів можливо використовувати такі шляхи: фінансування шляхом вкладів 

від населення; перерахування на рахунки підприємств їх амортизаційних 

відрахувань на можливі майбутні інвестиційні потреби. 
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За теперішнього стану економіки України банки повинні перейняти 

практику, яка показала себе ефективною в інших країнах. Основною перевагою 

інвестиційних банків є те, що вони набагато менші від комерційних банків і 

відповідно не потребують великої кількості ресурсів. Інвестиційні банки 

України на сучасному етапі мали б займатися реструктуризацією підприємств і 

розміщенням їх цінних паперів. Реструктурування приватизованих підприємств 

відіграє важливу роль у формуванні фінансово-грошового капіталу, 

підвищуючи їх інвестиційні можливості. Залучити капітал для розвитку 

інвестиційної діяльності в Україні можливо за допомогою міжнародних 

облігацій на міжнародних ринках. Для успішного розміщення єврооблігаційних 

позик треба створити інвестиційно-банківські консорціуми. 

Для українських інвестиційних банків джерелами ресурсної бази можуть 

стати дохід від випуску власних облігацій та міжбанківські кредити. Проблему 

нестачі фінансових інвестицій можливо було б вирішити за рахунок інвестицій 

з боку держави в ці облігації на початковій стадії та подальшого заохочення до 

інвестицій кредитних установ та населення. Інвестиційні банки України могли 

б направити свою діяльність за такими напрямками як: реструктурування 

підприємств для найефективнішого функціонування інвестиційних банків на 

ринку, розміщення цінних паперів реструктуризованих підприємств та 

розміщення єврооблігаційних позик. З метою виконання цих заходів 

інвестиційні банки мають об’єднуватися в консорціуми та залучати до цих 

консорціумів великі іноземні інвестиційні банки. 

 

Колесник П. 

НТУ «ХПІ» 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день економіка України залишається у вкрай скрутному 

становищі. Окрім подолання наслідків планово-розподільчої системи 

господарювання, існує ще низка проблем, які потребують вирішення. 

Недосконалість механізмів здійснення економічних процесів дає негативні 

наслідки й на інші сфери: політичну, соціальну і так далі.  

В умовах глобалізації в України є всі стартові ресурси для того, щоб 

успішно інтегруватися в загальносвітові процеси. Адже наша держава має 

потужний інтелектуальний та науково-технологічний потенціал, 

висококваліфіковану робочу силу, що є ключовим аспектом у системі 

сучасного виробництва. Але, на жаль, висококваліфіковані спеціалісти 

покидають терени рідного дому у пошуках кращої долі за кордоном та в 

більшості випадків вже не повертаються на Україну. 

Ефективна модернізація економіки України в умовах глобалізації можлива 

лише за умови створення адекватно-функціонуючої інфраструктури, конкурентного 

середовища, відповідних інституційних форм та законодавчого забезпечення. 

Насамперед, мається на увазі формування адаптованих до умов економічної 

модернізації фінансової, податкової, банківської систем, адміністративно-правових 


