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Таблиця 3
Порівняльна характеристика фактичних  

і прогнозних показників фінансових результатів

Показники
Фак-
тичні 

(2012 р.)

Про-
гнозні 

(2017 р.)

Відхилення про-
гнозних від фак-

тичних

± %

Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 
продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)

35,7 70,0 34,2 196,1

Валовий при-
буток (збиток) 80,3 550,0 469,7 у 6,9 р.

Прибуток 
(збиток) від 
операційної 
діяльності

72,8 470,0 397,2 у 6,5 р.

Чистий прибу-
ток (збиток) 66,5 425,0 358,5 у 6,4 р.

З розрахунків, проведених з допомогою статис-
тичного пакету аналізу даних в Excel, бачимо, що 
протягом наступних п’яти років СГК «Летава» буде 
прогресувати у своєму фінасово-господарському роз-
витку. Однак, у ринковій економіці постійно діє так 
звана «невидима рука», наслідки втручання якої у 
діяльність підприємств можуть бути не завжди по-
зитивними. Тому досліджуваному господарству слід 
розробляти заходи і вишукувати резерви підвищення 
ефективності свого аграрного виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. Управлін-
ня фінансовими результатами – це система спосо-
бів, прийомів розробки та реалізації управлінських 
рішень, що пов’язані з процесами формування, роз-
поділу і використання прибутку для досягнення 
стійкого фінансового стану та ефективної безперебій-
ної діяльності сільськогосподарських підприємств. 
Вищенаведена методика управління фінансовими 
результатами може бути використана сільськогос-
подарськими підприємствами з метою формування 
високоприбуткового виробництва. 
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Постановка проблеми. Одним із наслідків глоба-
лізації стало виникнення та активізація співпраці 
банків і страхових компаній та виникнення концеп-
ції «bancassurance», яка приносить додаткові виго-
ди як самим учасникам інтеграційного об’єднання, 
сприяючи зростанню їх конкурентоспроможності та 
примноженню прибутків, так і для їх клієнтів, до-

зволяючи отримувати вигідні продукти за привабли-
вими цінами. Концепція «bancassurance» приносить 
додаткові переваги і додаткові доходи, як страховим 
компаніям, так і банківським установам, але у будь-
якому випадку впливає на незалежну діяльність сто-
рін. Кожна зі сторін намагається знайти оптималь-
ний варіант співпраці, щоб максимізувати прибуток 
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і мінімізувати залежність від свого фінансового парт-
нера. Проте вибір оптимального варіанта співпраці 
банків і страхових компаній на сьогодні здійснюєть-
ся переважно інтуїтивно.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням напрямків розвитку концепції 
«bancassurance» займалися як зарубіжні вчені, так 
і вітчизняні. Так, у працях Е. Кліпісі (Е. Clipici), 
К.Болован (C. Bolovan) [5], В.М. Кременя [3], Н.Є. 
Остроушко [4] досліджено європейський досвід ста-
новлення та розвитку концепції «bancassurance». 
Праці Р.Р. Арутюнян [1], К.В. Багмет [2] присвячені 
розгляду моделей банківсько-страхової інтеграції та 
оцінці інтегрального синергетичного ефекту від такої 
інтеграції. Разом з тим аналіз праць з даної пробле-
матики дає підстави говорити про те, що й досі не 
сформовано цілісної системи поглядів щодо обрання 
найбільш оптимального варіанту співпраці між бан-
ком та страховою компанією.

Постановка завдання. Метою даного досліджен-
ня є удосконалення теоретико-методичних під-
ходів до вибору найбільш оптимального варіанту 
банківсько-страхової інтеграції на основі концепції 
«bancassurance».

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
цеси глобалізації на фінансовому ринку сприяють 
інтеграції різних фінансових посередників. Одним 
із наслідків фінансової глобалізації можна назвати 
співпрацю банків і страхових компаній на основі 
концепції «bancassurance».

У літературі не має чіткого визначення терміну 
«bancassurance», але спільним у всіх тлумаченнях є 
розуміння, що це продаж страхових продуктів банків-
ськими установами, у результаті їх співпраці із стра-
ховими компаніями. Тому сутність «bancassurance» 
доцільно розглядати у вузькому та широкому зна-
ченні. У вузькому значенні: продаж страхових про-
дуктів через мережу банків. У широкому значенні 
– залучення банківських установ до процесу вироб-
ництва, маркетингу та поширення страхових послуг 
[4, c. 58].

Основною метою впровадження цієї концепції 
в діяльність фінансових посередників є створення 
організації bancassurer, яка може задовольнити по-
треби клієнта у банківських та страхових послугах. 
Інтеграція банків і страхових компаній стала одним 
із ефективних способів притягнення додаткового ка-

піталу у банківський сектор. 
Становлення і розвиток банківсько-страхової ін-

теграції на основі концепції «bancassurance» у різ-
них країнах відбувалися по-різному: так, у країнах 
Південної Європи співпраця між банком і страховою 
компанією відбувається на основі спільних підпри-
ємств та володіння банком 100% акцій страхової 
компанії. У країнах Північної Європи спостерігаєть-
ся різноманіття форм співпраці між банківськими 
установами та страховими компаніями: агентські 
відносини, повна власність, спільні підприємства [5, 
c. 188]. Сьогодні виділяють три основні моделі офі-
ційної співпраці між банками і страховиками:

- стратегічний альянс;
- повна інтеграція;
- змішана модель (табл. 1).
За результатами теоретичного дослідження та 

аналізу діяльності банків і страхових компаній за-
пропоновано алгоритм вибору оптимальної моделі 
співпраці банків і страхових компаній. За цим алго-
ритмом формулюється мета співпраці, відбувається 
рейтингова оцінка потенційних партнерів за запро-
понованим інтегральним показником, а також оцін-
ка власних позицій (також на основі інтегрального 
показника).

Таким чином, вибір оптимального варіанта співп-
раці, у першу чергу, базується на рівні інтегральної 
рейтингової оцінки окремо кожного фінансового по-
середника. Основними етапами інтегральної рейтин-
гової оцінки є:

1. Визначення основних факторів впливу на 
об’єкт оцінки;

2. Обґрунтування та розрахунок часткових показ-
ників оцінки;

3. Переведення абсолютних значень часткових 
показників у відносну шкалу;

4. Визначення ваги кожного показника;
5. Розрахунок комплексного інтегрального показ-

ника оцінки об’єкта.
У таблиці 2 згруповано найбільш важливі част-

кові показники діяльності банків і страхових ком-
паній, на основі яких розраховується інтегральна 
рейтингова оцінка.

У таблицях 3, 4 згруповано рейтингові оцінки за-
пропонованих показників та їх значимість. Дані по-
казники визначено експертним методом попарного 
порівняння.

Таблиця 1
Форми провадження страхової діяльності банками (сформовано автором на основі [1-2], [4], [6])

Назва моделі Опис моделі Приклади застосування

Стратегічний 
альянс

Існує союз між страховою компанією та бан-
ком: банк лише продає продукти страховика. 
Окрім маркетингу страхового продукту ніякої 
іншої страхової діяльності банком не ведеться.

Спільна програма АСК «Інго-Україна», СК «ВЕСКО» 
та СК Allianz з ОТР БАНКом (Україна);
Співпраця Приват Банку із СК «ІНГОСТРАХ», 
СК «КРЕДО», СК «Уніка Життя», СК «АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ», СК «Юнісон – Гарант», СК «Аль-
фа Страхування», СК «Чартіс Україна»

Повна 
інтеграція

Включає повне поєднання банківських і стра-
хових послуг. Банк продає страхові продукти 
під своїм брендом, діючи як постачальник 
фінансових продуктів у відповідності потребам 
покупців. 
Тобто банк або створює власну страхову компа-
нію, або повністю чи частково купує страхову 
компанію, що вже представлена на ринку.

Спільне підприємство: створена фінансова холдин-
гова група «ТАС» (2001), до складу якої увійшли: 
два банки («АКБ «ТАС-Комерцбанк» і ЗАК «ТАС-
Інвестбанк»), три страхові компанії (ЗАТ «Страхова 
група «ТАС» та ЗАТ «Міжнародна страхова компа-
нія») та Українська фінансова група.
Злиття і поглинання банками страхових компаній: 
поглинання АТ «Банк ТуранАлем» (Казахстан) АТ 
«Національна страхова компанія «Оранта» (Україна)

Змішані моделі

Маркетинг здійснюється співробітниками стра-
хової компанії, а банк відповідальний лише за 
залучення нових клієнтів. 
Іншими словами, база даних банку продаєть-
ся страховій компанії. Даний підхід вимагає 
мінімальних технічних інвестицій.

Українські банки і страхові компанії рідко співпра-
цюють подібним чином, скоріш за все через низький 
рівень прибутку від такої співпраці
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Таблиця 3 
Рейтингова оцінка основних показників 

діяльності банків, що впливають на реалізацію 
концепції «bancassurance» (авторська розробка)

Показник 
діяльності

Шкала 
абсолютних 

значень

Відносне 
значення по-
казника, а

і

Вага, 
w

i

визначено 
експертним методом

1. Статутний 
капітал банку, 
млрд. грн.

Понад 15 1

0,12

10,2 – 15 0,85

5,3 – 10,2 0,5

0,4 – 5,3 0,35

менше 0,4 0,1

2. Сума залучених 
коштів, млрд. грн.

Понад 105 0,85

0,18

70 – 105 1

15 – 70 0,7

1,2 – 15 0,5

Менше 1,2 0,1

3. Сума залучених 
коштів на 1 грн. 
статутного капіталу

Понад 19 0,68

0,1

15 – 19 0,8

9 – 15 1

3,5 – 9 0,5

0 – 3,5 0,2

4. Відомість банку 
на ринку

Абсолютно 
впізнаваний 

бренд
1

0,23
Відомий 0,9

Середньо 
відомий 0,65

Маловідомий 0,3

Невідомий 0,1

5. Лояльність 
(довіра) населення

Висока 1

0,23

Досить ви-
сока 0,8

Достатня 0,5

Мінімальна 0,3

Відсутня 0,1

6. Кількість років 
активної діяльності 
на українському 
ринку

Понад 15 1 0,14

8 – 15 0,8

5 – 8 0,6

3 – 5 0,25

0 – 3 0,1

Для розрахунку інтегральної рейтингової оцінки 
комерційного банку пропонуємо застосовувати фор-
мулу 1.

6

1
банк i i

i
K w a

=

= ⋅∑ ,

6

1
СК j j

j
K w a

=

= ⋅∑

 ,    (1)

де Кбанк – показник рейтингової оцінки банку, 
Кбанк ∈ [0,1];

ai– відносне значення показника діяльності бан-
ку, ai ∈ [0,1];

wi – вага показника діяльності банку серед інших 
показників, wi ∈ [0,1].

Таблиця 4
Рейтингова оцінка основних показників

діяльності страхових компаній, що найбільше 
впливають на реалізацію концепції 

«bancassurance» (авторська розробка)

Показник 
діяльності

Шкала 
абсолютних 

значень

Відносне 
значення по-
казника, а

і

Вага, 
w

i

визначено 
експертним методом

1. Статутний 
капітал страхової 
компанії, млн. грн.

Понад 1 000 1

0,17

200 – 1 000 0,8

100 – 200 0,5

50 – 100 0,38

20 – 50 0,25

Менше 20 0,18

2. Валові страхові 
премії, млн. грн.

Понад 600 0,88

0,17

300 – 600 1

100 – 300 0,7

42 – 100 0,5

10 – 42 0,4

Менше 10 0,1

3. Сума страхових 
премій на 1 грн. 
статутного капіталу 
страхової компанії

Більше 3,5 1

0,14

3 – 3,5 0,8

2,2 – 3 0,75

1,25 – 2,2 0,58

0,5 – 1,25 0,4

Менше 0,5 0,1

4. Відомість 
страхової компанії 
на ринку

Абсолютно 
відома 1

0,1

Відома 0,85

Досить відо-
ма 0,6

Частково 
відома 0,44

Невідома 0,25

5. Лояльність 
(довіра) населення

Висока 1

0,22

Середня 0,8

Достатня 0,65

Мінімальна 0,4

Відсутня 0,25

6. Кількість років 
активної діяльності 
на українському 
ринку

Понад 15 1

0,2

8 – 15 0,85

5 – 8 0,6

3 – 5 0,25

0 – 3 0,1

Для розрахунку інтегральної рейтингової оцінки 
страхової компанії доцільно скористатися аналогіч-
ною формулою 2.
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де КСК – показник рейтингової оцінки страхової 
компанії, КСК ∈ [0,1];

aj – відносне значення показника діяльності стра-
хової компанії, aj  ∈ [0,1];

wj – вага показника діяльності страхової компа-
нії, wj ∈ [0,1].

Таблиця 2
Основні показники діяльності банків і страхових 
компаній, що впливають на реалізацію концепції 

«bancassurance» (авторська розробка)

Показники діяльності бан-
ку (найбільш важливі для 

страхової компанії)

Показники діяльності стра-
хової компанії (найбільш 

важливі для банку)

1. Статутний капітал бан-
ку, млрд. грн.

1. Статутний капітал стра-
хової компанії, млн. грн.

2. Сума залучених ко-
штів, млрд. грн.

2. Валові страхові пре-
мії, млн. грн.

3. Сума залучених коштів 
на 1 грн. статутного капі-
талу

3. Сума страхових премій 
на 1 грн. статутного капіта-
лу страхової компанії

4. Відомість банку на ринку 4. Відомість страхової ком-
панії на ринку

5. Лояльність (довіра) на-
селення

5. Лояльність (довіра) на-
селення

6. Кількість років активної 
діяльності на українському 
ринку

6. Кількість років активної 
діяльності на українському 
ринку
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Різні сполучення значень інтегральних показни-

ків ККБ та КСК утворюють певні зони (рис. 1), в 
кожній з яких доцільно вибирати у відповідності 
до мети визначений варіант банківсько-страхової 
співпраці.

Інтегральна 
рейтингова оцінка 
страхової компанії,

КСК

1

Зовсім не 
співпрацюють

Повна
інтеграція

1
Інтегральна рейтингова 

оцінка банку, Кбанк

0,2 0,4 0,6 0,8

Змішані 
моделі

0,2

0,4

0,6

0,8
Стратегічний 

альянс

Стратегічний 
альянс

Рис. 1. Матриця співробітництва банків  
і страхових компаній на основі концепції 

«bancassurance» (авторська розробка)

Висновки з проведеного дослідження. Запропо-
нований метод вибору оптимального варіанта бан-
ківсько-страхової інтеграції на основі концепції 
«bancassurance», що полягає в застосуванні принци-
пів багатокритеріальної оцінки та базується на вико-
ристанні рейтингової інтегральної оцінки основних 

показників діяльності банків і страхових компаній, 
дозволяє точніше окреслити і обґрунтувати вибір 
оптимального варіанта банківсько-страхової інтегра-
ції за відносно невеликого обсягу вхідних даних.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена сутності венчурного капіталу та його ролі в фінансуванні інноваційних підприємств. Проведено аналіз 
діяльності венчурних фондів та джерел фінансування інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму 
венчурних інвестицій в Україні для підвищення соціально-економічного розвитку України.
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Зражевец Е.Е. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Статья посвящена сущности венчурного капитала и его роли в финансировании инновационных предприятий. Проведен 
анализ деятельности венчурных фондов и источников финансирования инновационной деятельности. Предложены пути усо-
вершенствования механизма венчурных инвестиций в Украине для повышения социально-экономического развития Украины.

Ключевые слова: венчурный капитал, венчурный фонд, инновации, инвестиции, социально-экономическое развитие.

Zrazhevets I.I. IMPROVEMENT THE MECHANISM OF VENTURE INVESTMENTS FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF UKRAINE

The article is devoted essence of venture capital and his role in financing of innovative enterprises. The analysis of activity of venture 
funds and sources of innovative activity is conducted. The ways of improvement the mechanism of venture investments are offered in 
Ukraine for the increase of socio-economic development of Ukraine.

Keywords: venture capital, venture fund, innovations, investments, socio-economic development.

Постановка проблеми. Фінансові відносини віді-
грають визначальну роль у забезпеченні ефективнос-
ті ринкової економіки. Для впровадження інновацій-
ної діяльності виникають нові функціональні форми 
фінансового капіталу, однією з яких є венчурний 
капітал. У нинішніх умовах перехід до інноваційно-

орієнтованої економіки є головним фактором забез-
печення притоку інвестицій та підвищення соціаль-
но-економічного розвитку держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Завдя-
ки дослідженням таких вчених, як Антонюк Л.Л., 
Аммосов Ю.П., Дагаєв А.А., Кузнєцова І.С., Кут-


