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The results are sensitive to the to time horizon of the data used. If the longer 

holding period (investment horizon) is used instead of monthly period, the equity 

demonstrate slightly better inflation hedging performance. The difference in the equity 

hedging properties is statistically significant at 0.05, but the economic significance of 

this increased hedging capacity is very limited. One reason for this difference might be 

that the market expectation over inflation and its incorporation in the market prevailing 

pricing mechanism are more accurate on the longer holding time horizon (e.g. quarterly 

over monthly returns). 

Some issues this paper has ignored leaving them for further research. They are the 

following. Firstly, we can try different hedging measure to check whether the result is 

sensitive to the model specification. Secondly, it can be interesting to understand the 

equity hedging properties in the context of decomposing the inflation into it anticipated 

component (expected or forecasted inflation) and unanticipated component to 

understand short-run behavior of the equity market. And lastly we would like to 

examine the implication of the inverted Fischer hypothesis to the equity return – 

inflation relation. 
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Деякі питання мінімізації кредитних ризиків 

Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлюється цілою низкою 

різноманітних чинників як економічного так і політичного характеру Серед 

економічних одним із найбільш суттєвих виступає функціонування с талої і 

динамічної банківської системи 

Надійність і сталість банківської системи нашої держави забезпечується 

перш за усе діяльністю комерційних банків які як відомо є універсальними 

установами що розміщують наявні у них кошти з метою отримання прибутку Це 

активні операції банку і серед них найважливіші це кредитні операції Організація 
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і управління останніми сфокусовані на досягненні оптимального балансу між 

доходністю наданих в кредит ресурсів і їх ліквідністю В цьому відношенні для 

кожного банку актуальною проблемою стає проблема мінімізації ризиків і перш 

за усе кредитного 

Оптимізація кредитного ризику в кожному конкретному банку будується 

відповідно до розробленої в ньому кредитної політики яка передбачає чітко 

визначені положення стосовно організації кредитної функції Але наявність 

базових принципів закладених у відповідному положенні НБУ що стосується 

кредитування та єдиної мети оптимізація між доходністю та ризиками надають 

процесу реалізації кредитної функції певної типовості В цьому відношенні 

досить типовими для усіх банків є проблеми, які стосуються оцінки ризиків і 

організації управління ними. 

Процес кредитування включає декілька етапів і серед них найбільш 

важливим з точки зору оцінки кредитного ризику є визначення 

кредитоспроможності клієнта Найбільшою проблемою тут стає доступ до 

джерел інформації про позичальника і якість тієї методики оцінки, яка 

розроблена конкретним банком. Як відомо, в Україні в 2005 р прийнято закон 

“Про організацію формування та обігу кредитних історій” і це безсумнівно 

позитивний крок, але масив інформації ще не дуже великий. Ще одна проблема 

- це те що при оцінці кредитоспроможності позичальника його клас визначається 

відповідно до розроблених комерційним банком критеріїв. При обміні 

інформацією про клієнтів між банками це ускладнює реальну оцінку 

кредитоспроможності позичальника. Вихід з цієї проблеми пов'язаний із 

запровадженням світового досвіду застосування міжнародних стандартів в 

системі Базель 2. 

Мінімізація кредитного ризику тісно пов’язана з вирішенням ще однієї 

проблеми, а саме з оптимізацією кредитного портфеля В основі вирішення цієї 

проблеми може бути покладена як методика загального фонду коштів, так і 

методика конверсії коштів. Кожна з цих методик має свої переваги і певні 

недоліки, але їх застосування з урахуванням цих недоліків дає можливість 
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суттєво підвищити якість кредитного портфеля і підняти рівень управління 

кредитними ризиками. 

У розвинутих країнах Заходу поширеним методом зменшення кредитних 

ризиків є диверсифікація кредитних операцій з огляду, перш за все, на типових 

позичальників і на ті зміни, які мають місце в можливостях і перспективах 

типових клієнтів комерційного банка. Досвід розвинутих країн показує що 

суттєвим важелем управління кредитними ризиками може бути продаж кредитів. 

Але для широкого застосування цієї практики в Україні потрібно докласти ще 

немалих зусиль в напрямку формування ринку боргів. І мова йде не тільки про 

формування відповідної правової бази, але і про те що відповідальність суб’єктів 

господарювання, а також фізичних осіб в її реалізації часто наштовхується на 

слабкість виконавчих органів влади. Проте зміни, які закладені в плани 

реформування судової і інших гілок виконавчої влади, дають надію на позитивні 

зрушення в цьому відношенні. 
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Фондові біржі та їх роль  

у розвитку операцій з похідними фінансовими інструментами 

В умовах хаотично структурованої економіки України особливо 

актуальними є інструменти мінімізації валютних ризиків за допомогою спектру 

поточних та строкових валютних операцій з використанням деривативів.  

Спроби організації біржової торгівлі деривативами почалися в Україні з 

1994 р., але через низьку активність учасників та високу ризикованість операцій 

вони були швидше невдалими. Лише з 2010 р. активізується біржовий сегмент 

валютних операцій з похідними цінними паперами [1]. Ринок деривативів 

поступово розвивався протягом 2010-2012 рр., що підтверджується збільшенням 


