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Якщо здійснити порівняння з Федеральною корпорацією зі страхування 
депозитів (FDIC), для прикладу теж за 2017 рік, то з восьми-банків банкрутів сім було 
виведено з ринку у спосіб «відчуження активів та зобов’язань банку» (P&A – 
Purchase&Assumption) і лише один банк залишився на ліквідацію з виплатою 
відшкодування [2]. 

Тобто, практика виведення банків з ринку Федеральною корпорацією зі 
страхування депозитів (FDIC) за 2017 рік показує, що 88% банків, які збанкрутіли, були 
виведені з ринку у спосіб інший ніж ліквідація, а саме відчуження активів та зобов’язань 
банку, в Україні же, лише 22% банкрутств закінчились транзакціями по відчуженню 
активів та зобов’язань, що є ознакою менш неефективного менеджменту щодо 
виведення банків з ринку. В більшості випадків було застосовано спосіб ліквідації з 
виплатою відшкодування вкладникам з боку Фонду гарантування, який є найдорожчим 
способом виведення банку з ринку. Крім, того, існуючий механізм виведення банків з 
ринку є неефективним, оскільки в багатьох випадках з банків перед впровадженням 
тимчасової адміністрації було виведено основні активи внаслідок чого наразі оціночна 
вартість активів, які перебувають в управлінні Фонду складає лише 25% від балансової 
вартості [3]. Зрозуміло, що за таких умов назріла необхідність зміни підходів до 
виведення банків ринку, що потребує посилення інституційної спроможності ФГВФО, 
наділення його новими повноваженнями з новим змістом та обов’язками. 

Висновки. Аналіз практики виведення банків з ринку свідчить про невисоку 
ефективність існуючого механізму та способів виведення банків з ринку в Україні, з 
точки зору їх реалізованої кількості порівняно з ліквідацією з відшкодуванням. 
Застосування цих способів в безумовно є проривом у практиці виведення банків з ринку 
в Україні (продаж банку в цілому, створення перших перехідних банків, збереження 
вкладів в системі шляхом відчуження активів та зобов’язань), разом з тим механізм 
потребує вдосконалення в частині впровадження в Україні практики раннього 
втручання. Раннє втручання передбачає більш тісну співпрацю Національного банку та 
Фонду гарантування та підготовку Фонду до виведення банку з ринку на ранніх етапах 
(моніторинг операцій, оцінка активів банку, створення проекту плану врегулювання, 
пошук інвесторів). 
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Попри те, що розвиток туризму в Україні за часів її незалежності демонструє 

позитивні тенденції, досі існують недостатньо вивчені проблеми, або ті, які лишаються 
майже непоміченими. Саме до таких відносять питання розвитку екологічного туризму, 
який на сьогодні отримав значну прихильність за кордоном та розвивається там уже не 
одне десятиліття.  

На початку ХХІ століття екологічний туризм впевнено посів своє місце в процесах 
інтеграції, що зумовило пере форматування функціонування різних галузей економіки з 
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урахуванням процесів становлення, розвитку та реалізації екологічних турів. Нині 
екологічний туризм розглядається як новий перспективний вид рекреації, 
пріоритетний напрям у державній екологічній політиці, інструмент економічного 
розвитку та екологічної безпеки країн та регіонів. 

На розвиток екологічного туризму та всієї туристичної сфери істотно впливають 
швидкий темп розвитку НТП, інформаційних систем та глобальних комунікацій, 
підвищення рівня життя населення, які потребують не лише якісних та безпечних умов 
праці, а й безпечних умов відпочинку, що і забезпечує екологічний туризм. 

На підставі більшості визначень можна сформулювати основні ознаки 
екотуризму: 1) стимулювання й задоволення бажання спілкуватися із природою, 
зокрема здійснення екологічної освіти і виховання; 2) запобігання негативного впливу 
на природу й культуру, а також сприяння охороні природи й природних ресурсів; 3) 
створення умов для одержання більшої частини доходів від туристичної діяльності 
місцевими жителями, що створює для них економічні стимули для охорони природи. 

Розвиток екологічного туризму в Україні підтримується спеціальними 
програмами Міжнародного фонду «Відродження», фонду «Євразія» тощо. Екологічний 
туризм в Україні має перспективу стати провідним чинником стабільного і динамічного 
збільшення надходжень до бюджету та сприяти розвитку інших галузей економіки, тому 
необхідно здійснювати законодавчо-нормативне регулювання основ його 
функціонування та створення пільгових умов діяльності для тих підприємств, установ, 
організацій, які займаються екотуризмом. 

Основними регіонами, що історично формують попит на екологічний туризм, є 
країни з високим рівнем життя населення — Північна Америка та Західна Європа. А 
пропозицію у сфері екологічного туризму формують країни, які характеризуються 
низьким рівнем технологічного розвитку, що сприяло збереженню навколишнього 
природного середовища. До таких відносяться країни Африки, Азії, Австралії та 
Південної Америки. На сьогодні спостерігається тенденція до збереження сформованого 
розподілу попиту та пропозиції. За прогнозами науковців, така тенденція збережеться і 
в осяжному майбутньому. 

Погіршення глобальної екологічної ситуації привертає дедалі більше уваги до 
необхідності охорони навколишнього природного середовища, що своєю чергою 
збільшує попит на екологічний туризм та включення його положень до стратегічних 
програм розвитку як окремих регіонів, так і цілих країн. В Україні, яка володіє значними 
обсягами природних територій, слід розробити відповідну нормативно-правову базу, 
яка зможе забезпечити розвиток вітчизняного екологічного туризму. 

Сучасна концепція екотуризму підкреслює обов’язковість збереження 
природного і культурного спадку, біотичної різноманітності і покращення екологічного, 
соціально-го і економічного стану регіонів, які відвідують екотуристи. Екологічний 
туризм повинен стати взірцем для переорганізації, екологізації всієї індустрії туризму. 
Сталий еколого-зрівноважений туризм повинен стати не лише філософією, але й 
провідною управлінською стратегією розвитку туризму регіону. 

Література: 

1. Ступень Н. Світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях // 
Збалансоване природокористування № 3/2016. – с. 94-99 

2. Ржепецька Н.М.  Екологічний туризм як засіб збереження навколишнього середовища // 
Географія та туризм. - № 4. – 2017. – с. 118-127 

3. Проць Б.Г., Іваненко І.Б., Ямелинець Т.С., Станчу Е. Експрес-оцінка стану територій 
природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними. –Львів: Гриф 
Фонд, 2010. –92 с.  

 
Терещук Т.Ю., Миргородська О.І. 

«Міжнародна економіка», 2 курс 
ДВНЗ “Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана” 


