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Проведено дослідження зміни курсу гривні до Євромайдану, під час Ре-
волюції гідності та на сьогодні. Очевидно, що ситуація на валютному ринку за-
лежить від політичних подій. Оскільки гроші в наш час – це інструменти великої 
політики. Валютний ринок швидко реагує на економічні та політичні зміни, то-
му курс національної валюти формується на основі спекулятивних настроїв. 

Політична криза в Україні виснажує резерви країни та заважає її еконо-
мічному розвитку. Для економіки країни вкрай необхідна стабілізація політики, 
відсутність локальних конфліктів, професійні, молоді, енергійні та висококвалі-
фіковані економісти на відповідальних посадах. Україні необхідна правильна та 
суспільна відповідальна економічна політика. 

Для того, щоб привести гривню до стабільного функціонування не тільки 
в короткостроковому, а й довготривалому періоді, щоб максимально підвищити 
довіру до неї, Національному банку України необхідно зміцнити довіру до його 
діяльності, удосконалити та посилити систему комунікацій з громадськістю за 
допомогою більш детального роз'яснення цілей грошово-кредитної політики та 
заходів щодо їх досягнення. Таким чином він зможе отримати суспільну під-
тримку своїх дій, а отже, формувати на ринку позитивні очікування. 
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Битер А.А., Чалапко Л.Д., Кобзарук И.И. Актуальные проблемы обес-
печения стабильности национальной денежной единицы Украины 

Исследовано изменение валютного курса в соответствии с политической ситуацией 
в Украине. Проведен сравнительный анализ курса гривны к социально-политической 
нестабильности и исследовано современное состояние гривны. Определены основные 
факторы, которые влияют на формирование курса национальной валюты Украины и 
факторы, на основании которых можно исследовать изменения валютных курсов. Разра-
ботаны подходы к стабилизации валюты; проанализированы прогнозы по выводу грив-
ны из кризисного положения. Для обеспечения динамики обменного курса государству 
необходимо осуществлять ряд мер по уменьшению воздействия конъюнктурных (сти-
хийных) факторов на курс валюты, путем законодательного регулирования. 

Ключевые слова: валютный курс, валютное регулирование, кризисное состояние, 
валютный паритет, платежный баланс, золотовалютные резервы, эмиссия. 
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Biter A.A., Chalapko L.D., Kobzaruk I.I. Some Current Problems of Ensu-
ring the Stability of the National Currency of Ukraine in Modern Conditions 

The volatility of the exchange rate caused by the political situation in Ukraine is explo-
red. The analysis of the current state of the Hryvnia and its exchange rate fluctuation caused by 
the socio-political instability in Ukraine is presented. The main factors that influence Ukraine's 
national currency were identified and researched. Some strategies for stabilizing the currency 
exchange rate were formulated, and forecasted outcomes of the anti-crisis policies were 
analyzed. To ensure the positive dynamics of the exchange rate, the government must imple-
ment a number of measures that will reduce the impact of external forces on the exchange rate 
via legislative regulations. 

Key words: exchange rate, currency regulation, crisis, currency parity, balance of pay-
ments, foreign exchange reserves emissions. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ У РЕГІОНІ 

Здійснено оцінку оновлення основного капіталу у регіоні, природоохоронного 
ефекту від цього оновлення на прикладі Львівської області. Виявлено причини зниження 
природоохоронної ефективності модернізації основного капіталу в економіці регіону, у 
різних видах економічної діяльності. 

Запропоновано шляхи виведення економіки регіону з кризи через пошук точок 
зростання у регіоні, пріоритетність інвестування у виді діяльності, впровадження нової 
інвестиційної політики, підвищення ефективного оновлення основного капіталу з одер-
жанням належного природоохоронного ефекту. 

Ключові слова: природоохоронна ефективність, оновлення основного капіталу, 
підприємство, нова інвестиційна політика, точка економічного зростання. 

Одним з найважливіших вимірів модернізації економіки, модернізації ос-
новного капіталу підприємств є покращення стану навколишнього природного 
середовища. Європейські аналітики переконують, що світова криза має насампе-
ред структурний характер, що призведе до сповільнення розвитку і глибокої ре-
цесії, на сьогодні бракує нового виробничого капіталу (Gross fixed capital forma-
tion), адекватного до реалій сучасного світу. 

Також не завжди ефективна інвестиційна політика призвела до пришвид-
шення зношування основного капіталу, погіршення природоохоронного ефекту 
від оновлення основного капіталу. Тому, враховуючи виклики часу, українські 
економісти, констатуючи такі наслідки світової економічної кризи, як зниження 
доходів підприємств, зменшення коштів на оновлення основного капіталу, спо-
вільнення інвестиційних процесів, пропонують різні шляхи модернізації під-
приємств для виведення їх із стагнації. В Україні затверджують програмні доку-
менти з метою виведення економіки з кризи, до таких належить Державна прог-
рама активізації розвитку економіки на 2013-2014 рр. Одним із пріоритетів цієї 
програми, яка є програмним документом із практичною спрямованістю, є розви-
ток високотехнологічних перспективних секторів, що потребує активізації інно-
ваційних процесів в економіці. У цій програмі зазначено, що "актуальним зали-
шається розвиток тих галузей, які мають потенціал для імпортозаміщення або ви-
роблення продукції з високим ступенем доданої вартості", і що є низка галузей, 
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яким "раніше не приділялось достатньо уваги", тому "багато підприємств цих 
секторів потребують серйозної реструктуризації та модернізації виробництв" [1]. 

У післякризовий період основний капітал в економіці України, Львівської 
обл. зокрема характеризується структурними та якісними змінами. Динаміку 
структури основного капіталу економіки України представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динаміка структури основного капіталу в економіці України за період  
з 2005 по 2014 рр. (* показник основного капіталу за 2011-2014 рр. розраховано  

з використанням показника капітальних інвестицій за відсутністю статистичних 
даних) 

На рис. 1 показано, що починаючи з 2009 р. відбувалось зростання частки 
основного капіталу діяльності транспорту і зв'язку в основному капіталі еконо-
міки країни, його частка збільшилась від 14,44 % – у 2005 р. до близько 
62,00 % – у 2012-2014 рр., тоді як частка промисловості зменшилась від 35,79 до 
близько 17,00 % відповідно. Динаміку структури основного капіталу економіки 
Львівської обл. представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динаміка структури основного капіталу в економіці Львівської області за 
період з 2005 до 2014 рр. (* показник основного капіталу за 2011-2014 рр. розраховано  
з використанням показника капітальних інвестицій за відсутністю статистичних 

даних) 

Починаючи з 2009 р., частка основного капіталу від діяльності транспорту 
і зв'язку в економіці Львівської обл. зростала: якщо у 2005 р. частка основного 
капіталу цього виду економічної діяльності в економіці області становила 
16,88 %, то у 2011-2014 рр. – близько 58,00 %, натомість частка промисловості 
зменшилась від 29,06 % до близько 10,00 %. Отже, у Львівській обл. внаслідок 
структурних змін відбулося збільшення частки основного капіталу саме тих видів 
діяльності, які найбільше забруднюють навколишнє середовище. До якісних змін 
основного капіталу України, її регіонів можна віднести зростання його фізичного 
і морального старіння через зниження введення нового основного капіталу. 
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Табл. Динаміка оновлення та ефективності використання основаного капіталу  
в економіці України, Львівської області у 2005-2014 рр.* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Економіка України 

2005 5,52 1,40 49,0 7,70 4464,1 2,57 1775,6 1,91 
2006 5,25 0,74 51,5 8,81 4822,2 2,55 2194,2 1,75 
2007 6,23 0,79 52,6 10,42 4813,3 2,47 3080,7 1,63 
2008 4,75 0,71 61,2 8,97 4524,9 2,62 3731,4 1,60 
2009 2,15 0,52 60,0 4,30 3928,1 2,89 3040,7 2,00 
2010 1,84 0,44 74,9 3,24 4136,6 2,74 2761,5 1,61 
2011 2,59 0,25 79,4 3,32 8699,0 2,67 6451,0 2,71 
2012 1,85 0,42 80,9 3,21 4335,3 2,51 6589,3 2,24 
2013 1,60 0,40 81,5 2,58 4294,9 – – – 
2014 1,09 0,30 81,6 – – – – – 

Промисловість 
2005 4,98 1,81 57,9 7,99 4089,3 1,63 – – 
2006 5,54 0,79 58,6 9,13 4471,9 1,62 – – 
2007 6,00 0,89 59,0 10,85 4456,8 1,60 – – 
2008 6,48 0,92 58,0 10,79 4167,6 1,63 – – 
2009 3,95 0,87 61,8 6,66 7600,2 1,64 – – 
2010 3,82 0,76 63,0 5,65 3801,1 1,57 – – 
2011 5,23 0,67 60,1 7,51 4463 1,58 – – 
2012 4,34 0,89 61,0 6,45 4037,6 1,56 – – 
2013 2,22 0,60 64,0 6,04 3991,0 – – – 
2014 1,38 0,36 67,0 – – – – – 

Діяльність транспорту і зв'язку 
2005 7,70 1,40 48,5 9,60 200,1 3,97 – – 
2006 4,84 0,56 60,4 8,28 202,7 3,94 – – 
2007 5,00 0,59 66,9 8,34 227,7 3,89 – – 
2008 1,83 0,60 82,4 3,92 227,2 3,73 – – 
2009 1,24 0,40 83,9 1,91 203,2 4,23 – – 
2010 0,46 0,24 94,4 1,12 195,8 4,17 – – 
2011 0,47 0,21 56,9 0,98 195,4 4,20 – – 
2012 0,38 0,07 58,3 0,58 164,3 4,21 – – 
2013 0,90 0,40 59,5 0,29 166,5 – – – 
2014 1,88 0,61 60,3 – – – – – 

Економіка Львівської області 
2005 5,21 0,40 0,11 14,3 95,8 2,16 19,6 1,10 
2006 5,70 0,28 0,13 8,61 102,6 2,14 26,7 1,22 
2007 6,74 0,40 0,09 11,10 110,49 2,75 37,7 1,22 
2008 6,90 0,28 0,12 11,70 126,41 2,89 110,3 2,96 
2009 2,83 0,12 0,06 5,30 120,99 3,06 90,2 2,97 
2010 3,60 0,08 0,06 4,90 113,20 3,16 87,6 3,17 
2011 3,25 0,08 0,06 5,5 129,38 3,06 97,0 0,50 
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2012 3,50 0,08 0,06 3,70 130,74 3,29 64,0 1,97 
2013 1,64 0,06 0,09 2,50 121,4 – – – 
2014 1,19 0,04 0,09 1,80 – – – – 

Промисловість 
2005 4,95 1,09 56,5 14,60 83,7 1,29 – – 
2006 5,97 0,45 55,4 9,20 81,3 1,28 – – 
2007 6,63 2,05 56,3 12,10 78,42 1,51 – – 
2008 9,99 1,10 53,3 14,30 93,20 1,26 – – 
2009 4,53 0,55 59,5 6,90 87,40 1,30 – – 
2010 5,75 0,50 59,5 6,90 87,94 1,29 – – 
2011 5,41 3,00 60,7 7,90 105,86 1,26 – – 
2012 5,70 1,06 61,2 8,40 107,95 1,35 – – 
2013 6,19 1,08 60,2 9,10 108,6 – – – 
2014 4,16 0,67 66,3 6,10 – – – – 

Діяльність транспорту і зв'язку 
2005 6,30 1,00 43,9 24,12 23,18 2,40 – – 
2006 6,67 1,00 51,6 11,95 25,64 2,42 – – 
2007 7,23 0,83 47,0 12,02 29,48 2,34 – – 
2008 4,18 0,60 59,6 9,50 30,69 2,02 – – 
2009 1,33 0,33 82,5 3,57 31,99 2,89 – – 
2010 0,81 1,00 90,1 1,21 24,03 2,78 – – 
2011 0,57 0,40 90,8 0,14 22,70 2,62 – – 
2012 0,36 0,75 91,3 0,58 21,30 2,62 – – 
2013 0,25 0,67 92,8 0,36 22,30 – – – 
2014 0,11 0,50 93,9 0,12 – – – – 

Розраховано автором за джерелом: [2-6]. 

У таблиці показано, що інвестомісткість або частка інвестицій в основ-
ний капітал, починаючи з кризового 2009 р., знижувалась в економіці України, 
Львівської обл. загалом, у таких видах економічної діяльності, як промисловість, 
транспорт і зв'язок. В економіці України, економіці Львівської обл., діяльності 
транспорту і зв'язку інвестомісткість знизилась до значень нижчих від порогово-
го, згідно з Методикою порогове значення інвестомісткості становить 6 % [7]. 
Саме від показника інвестомісткості залежить, чи буде відбуватись оновлення 
основного капіталу відповідно до потреб підприємств. Починаючи з 2009 кризо-
вого року, питомі частки оновлення, ліквідації основного капіталу знижувались, 
що призвело до зростання зношування основного капіталу в економіці України, 
її регіонів. Накопичення зношеного основного капіталу в економіці України, як 
наслідок, призвело до зниження темпів зростання ефективного використання ма-
теріалів, палива, зниження ефектів від оновлення основного капіталу щодо впли-
ву на довкілля. 

Матеріаловіддача протягом докризових та післякризових років залиша-
лась приблизно на тому ж рівні на підприємствах України, Львівської обл., під-
вищення ефективності використання матеріалів відбулося тільки у розвитку 
транспорту і зв'язку. Протягом 2005-2013 рр. покращення стану навколишнього 
середовища теж не відбулося, кількість викидів шкідливих речовин залишалась 
приблизно на тому ж рівні. У табл. також показано, що капітальні інвестиції на 
охорону навколишнього природного середовища, їх частка у капітальних інвес-
тиціях загалом в Україні, Львівській обл. протягом досліджуваного періоду була 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11 

4. Економіка, планування та управління в галузях 217 

замалою. Витрати на охорону природи в Україні у 5-10 разів нижчі, аніж у роз-
винених країнах. Для забезпечення стійкого розвитку у законодавчому порядку 
необхідно встановити частку ВРП, яку необхідно виокремити для вирішення 
природоохоронних проблем. На нашу думку, ця частка повинна становити не 
менше 3 % від ВВП держави, на сьогодні вона є у 25 разів меншою. 

На наш погляд, кошти на охорону природи, модернізацію основного капі-
талу природоохоронного призначення, забезпечення природоохоронним облад-
нанням належною мірою можна також формувати у регіоні внаслідок ведення 
відповідної інвестиційної політики у регіоні. Ця політика полягає у переважному 
інвестуванні саме тих видів економічної діяльності, які належать до локомотив-
них у цьому регіоні, а саме видів діяльності спеціалізації, експортоорієнтованих 
видів діяльності, видів діяльності найбільшої прибутковості. 

У Постанові "Про затвердження стратегії регіонального розвитку на пері-
од до 2015 року" зазначено, що стабілізацію економічного розвитку регіону не-
обхідно проводити за рахунок розвитку базових галузей [8]. До видів діяльності 
спеціалізації у Львівській обл. відносяться машинобудування, хімічна, паливно-
енергетична, лісова, деревообробна і целюлозно-паперова, легка та харчова про-
мисловості у поєднанні із багатогалузевим сільським господарством, до експор-
тоорієнтованих – хімічна, машинобудування, харчова, до найприбутковіших за 
прибутковістю інвестицій, харчова, виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції. 

Галузі спеціалізації у регіоні можна визначити за формулою 
  L = (Vi / VJ) / (Vin / Vn), (1) 
де: Vi – валова додана вартість (прибуток) виду економічної діяльності у регіоні; 
VJ – валова додана вартість (прибуток) у регіоні; Vin – валова додана вартість 
(прибуток) виду економічної діяльності в Україні; Vn – валова додана вартість 
(прибуток) в Україні. 

За аналогією, на думку автора, можна визначати види економічної діяль-
ності регіону, які мають порівняно найгірший вплив на довкілля, за формулою: 
 Z = (Wi / WJ) / (Win / Wn), (2) 
де: Wi – викиди шкідливих речовин (забруднені стоки) виду економічної діяль-
ності у регіоні; WJ – викиди шкідливих речовин (забруднені стоки) у регіоні; 
Win – викиди шкідливих речовин (забруднені стоки) виду економічної діяльності 
в Україні; Wn – викиди шкідливих речовин (забруднені стоки) в Україні. 

Підвищення ефективності використання коштів на фінансування інвести-
цій, на думку автора, полягає у їх пріоритетному інвестуванні у види діяльності 
регіону з найбільшою прибутковістю, одержання коштів, які надійдуть у регіон 
у вигляді податків у подальшому можна інвестувати у машинобудування з ме-
тою вироблення високоякісних виробів, не тільки щодо високої фондовіддачі, 
але й виготовлення машин і обладнання більш ефективних щодо використання 
матеріалів, енергоекономних, а також виробництва машин і обладнання приро-
доохоронного призначення для підприємств регіону. Така інвестиційна політика, 
яка полягає в інвестуванні по кроках, саме в такому порядку, може бути однією з 
точок зростання економіки регіону в умовах браку коштів через стагнацію та 
наслідки світової економічної кризи. 
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Пріоритетність інвестування у регіоні полягає також у виявленні полюсів 
зростання, та впливу на них фінансово-економічної кризи. Визначення місцевих 
полюсів зростання у промисловості до кризи і після кризи полягає у такому. 
Визначення місцевих полюсів зростання у 2005-2009 рр. та 2010-2014 рр. у про-
мисловості, у виробничій сфері у районах регіону розраховують за показниками: 

1. Зростання доходів у промисловості 
� динаміка (зростання) валових прибутків промислових підприємств; 
� динаміка (зростання) доходів промислових підприємств; 
� динаміка (зростання) доходу на одне промислове підприємство; 

2. Зростання підприємництва у промисловості 
� динаміка кількості промислових підприємств; 
� кількість промислових підприємств на 1000 жителів; 

3. Зростання доходів у виробничій сфері 
� динаміка (зростання) валових прибутків підприємств виробничої сфери; 
� динаміка (зростання) доходів підприємств виробничої сфери; 
� динаміка (зростання) доходу на одне підприємство виробничої сфери; 

4. Зростання підприємництва у виробничій сфері 
� динаміка кількості підприємств виробничої сфери; 
� кількість підприємств виробничої сфери на 1000 жителів. 

Висновки. Наслідки світової фінансово-економічної кризи, зменшення 
доходів, прибутків підприємств, погіршення стану основного капіталу, неефек-
тивне використання основного капіталу, брак коштів на оновлення основного 
капталу, складність прогнозування ринків збуту для виробленої продукції, спо-
нукають до вироблення нових підходів до господарювання у регіоні, впрова-
дження нової обґрунтованої інвестиційної політики. Нова інвестиційна політика 
має супроводжуватись також змінами у законодавстві щодо нових механізмів 
націоналізації або реприватизації підприємств, де через безгосподарність влас-
ника основний капітал не оновлювався належним чином, де не впроваджувався 
основний капітал природоохоронного призначення. Тільки нова інвестиційна по-
літика, оновлення законодавчо-нормативної бази можуть забезпечити природо-
охоронну ефективність модернізації основного капіталу регіону. 
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Андел И.В. Экологические аспекты модернизации основного капита-
ла в регионе 

Осуществлена оценка обновления основного капитала в регионе, природоохранно-
го эффекта от этого обновления на примере Львовской области. Выявлены причины сни-
жения природоохранной эффективности модернизации основного капитала в экономике 
региона, в разных видах экономической деятельности. 

Предложены пути вывода экономики региона из кризиса через поиск точек роста в 
регионе, приоритетность инвестирования в виде деятельности, внедрения новой инвес-
тиционной политики, повышение эффективного обновления основного капитала с полу-
чением надлежащего природоохранного эффекта. 

Ключевые слова: природоохранная эффективность, обновление основного капита-
ла, предприятие, новая инвестиционная политика, точка экономического роста. 

Andel I.V. Some Environmental Aspects of the Modernization of Fixed 
Capital in the Region 

Due to inefficient investment policy, the global financial crisis was a slowdown in the 
update of capital in enterprises around the world as well as in Ukraine's regions. The environ-
mental effect of the update of capital assets, reduction of capital, in accordance reduction of 
funds for investment, got worse. Enterprises are supposed to be in a situation where funds for 
the modernization of capital because of the lack of funds are needed. Some ways of removing 
the regional economy from the crisis through search points of growth in the region, prioritize 
investment in activities, implementation of a new investment policy, and also increasing the ef-
fective capital upgrades to give proper environmental impact, are suggested. 

Key words: environmental efficiency, renewal of capital assets, enterprise, new in-
vestment policy, point of economic growth. 

 

УДК 35.336.711.65 Ст. викл. Т.П. Бабійчук, канд. екон. наук – Львівська КА 

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Проведено аналіз проблем та недоліків чинної системи державного регулювання 
банківського сектору економіки та запропоновано шляхи підвищення регуляторної ролі 
держави в контексті цієї проблематики. Розкрито сутність та здійснено уточнення складо-
вих банківського регулювання як основоположного інструмента механізму державного 
регулювання банківського сектору України. Охарактеризовано термінологію, пов'язану з 
категорією "Державне регулювання банківського сектору", визначено сутність та напря-
ми державного регулювання банківського сектору як складової економічної системи Ук-
раїни. Висвітлено залежність банківського сектору економіки від рівня економічних від-
носин у державі, що значною мірою є наслідком обмеженого державного регулювання. 

Ключові слова: економічні відносини, державний устрій, банківський капітал, бан-
ківське посередництво, банківські послуги, банківська система, банківський сектор, дер-
жавне регулювання. 

Постановка проблеми. Розвиток банківського сектору економіки безпо-
середньо залежить від рівня економічних відносин у країні. Банківський сектор є 
одним з об'єктивних наслідків розвитку продуктивних сил суспільства та вдос-
коналення відносин у суспільстві. Для банківського сектору характерно те, що 
він не тільки залежить від стану та напрямів розвитку економіки, але значною 
мірою зумовлений системою факторів, зокрема правовими основами побудови 
країни, її загальної структури, кількістю рівнів фінансової системи, державним 
устроєм. Невідповідність громадян за доходами, особливості характеру промис-


