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Аннотация. В работе рассмотрены научно-методические подходы к определению логистической деятельности 
предприятия и выделены ее основные виды, что обусловлено современными условиями хозяйствования. Проведена 
систематизация аналитических задач и указан перечень сбалансированных показателей логистической деятельности. 
Приведен комплекс оптимизационных моделей согласно выделенным видам логистической деятельности.

Ключевые слова: логистика, аналитические задачи, логистическая деятельность, сбалансированность показателей.
Summary. In the article the scientifically-methodical approaches to definition of logistics activities of the company and 

highlighted its basic types, due to modern economic conditions. Systematization of analytical tasks and shows a list of balanced 
scorecard logistics activities. Given the complex optimization models according to selected types of logistics activities. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРИКОРДОННОМУ РЕГІОНІ

THETEORETIC ASPECTS OF INVESTMENT ACTIVITY  
AND ITS ROLE IN THE BORDER REGIONS

Анотація. У роботі уточнено зміст понять «інвестиції», «іноземні інвестиції», «інвестиційна діяльність», «прикор-
донний регіон». Виявлено, що дослідники питання інвестиційної діяльності погоджуються, що метою такої діяльності є 
отримання доходу або досягнення соціального ефекту. Обґрунтовано роль та значення інвестиційної діяльності для роз-
витку прикордонного регіону. Визначено пріоритетні напрями активізації інвестиційних процесів на регіональному рівні.

Ключові слова: інвестиції, іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, прикордонний регіон.

Вступ та постановка проблеми. Прикордонні тери-
торії відіграють визначну роль у процесі міжнародного, 
у тому числі транскордонного, співробітництва та мають 
специфічний статус. Активізація інвестиційної діяльності 
країни на рівні прикордонних територій відповідає не 
лише регіональним інтересам, а й інтересам усієї дер-
жави, адже такі зв’язки можуть бути додатковим джере-
лом покращання рівня соціально-економічного розвитку 
не тільки регіону, а й країни загалом. Саме інвестиційна 
активність відіграє в цьому процесі важливу роль, осо-
бливо для тих прикордонних регіонів, які відчувають 
дефіцит іноземних інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню інвестицій та їх ефективному використанню, 
особливостям інвестиційної діяльності в регіонах дослі-

джували у своїх працях Дж. Кейнс, С. Фішер, Р. Дорнбуш, 
Р. Шмалензі, В. Геєць, М. Герасимчук, С. Іщук, В. Крав-
ців, Ю. Краснобокий, Т. Кулініч, Р. Турко, М. Чумаченко, 
Ю. Шарова та ін. Проте недостатньо розкритими залиша-
ються питання щодо інвестиційної діяльності в прикор-
донному регіоні.

Метою даної роботи є поглиблення теоретичних під-
ходів до вивчення проблеми інвестиційної діяльності в 
прикордонному регіоні

Результати дослідження. Категоріальною основою 
формування поняття «інвестиційна діяльність» виступає 
термін «інвестиції», що привертає увагу багатьох учених-
економістів, які трактують його по-різному.

У зарубіжній та вітчизняній економічній літера-
турі відсутнє єдине визначення поняття інвестицій. Так, 
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Дж. Кейнс запропонував розділити поняття інвестицій на 
поточні та чисті. Під поточними інвестиціями автор розу-
міє поточний приріст цінності капітального майна вна-
слідок виробничої діяльності даного періоду, тоді як під 
чистими – різницю між чистим приростом капітального 
майна та зменшенням цінності капіталу [1].

С. Фішер, Р. Дорнбуш і Р. Шмалензі визначають 
інвестиції як витрати на створення нових потужностей із 
виробництва машин, фінансування житлового, промисло-
вого або сільськогосподарського будівництва, запасів [2].

Поняття «інвестиції» закріплене в законодавстві. 
Так, Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 
18 вересня 1991 р. зазначає, що інвестиції – це всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються 
в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у 
результаті якої утворюється прибуток (дохід) чи досяга-
ється соціальний ефект (ст. 1), проте поняття «іноземні 
інвестиції», яке є похідним від попереднього, у даному 
законі не визначається [3].

Поняття «іноземні інвестиції» визначається в Законі 
України «Про режим іноземного інвестування» від 19 
березня 1996 р. зі змінами і доповненнями як цінності, що 
вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестицій-
ної діяльності відповідно до законодавства України з метою 
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [4].

У сучасній вітчизняній економічній літературі 
поняття «інвестиції» трактується ширше, ніж у макрое-
кономіці, де інвестиції переважно виражаються у вигляді 
капітальних вкладень в основні виробничі фонди, вироб-
ничий капітал [5, с. 15].

С. Богуславська, аналізуючи чисельні трактування 
поняття «інвестицій», відзначає, що інвестиції є законо-
мірним економічним процесом, що полягає у витрачанні 
інвестиційних коштів на предмети і засоби праці, а також 
безпосередньо саму працю, що вкладена у виробництво 
матеріальних благ [6, с. 165].

У контексті проведеного дослідження необхідно 
визначити поняття «інвестиційна діяльність». Так, у 
Законі України «Про інвестиційну діяльність» зазна-
чається, що під інвестиційною діяльністю розуміється 
сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і 
держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиційна діяль-
ність здійснюється на основі: інвестування, здійсню-
ваного громадянами, недержавними підприємствами, 
господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а 
також громадськими і релігійними організаціями, іншими 
юридичними особами, заснованими на колективній влас-
ності; державного інвестування, у тому числі державної 
підтримки реалізації інвестиційних проектів відповідно 
до положень цього Закону, здійснюваного органами дер-
жавної влади за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних 
фондів і позичкових коштів, а також державними підпри-
ємствами і установами за рахунок власних і позичкових 
коштів; інвестування, здійснюваного органами місцевого 
самоврядування; іноземного інвестування, здійснюваного 
іноземними громадянами, юридичними особами та дер-
жавами; спільного інвестування, здійснюваного громадя-
нами та юридичними особами України, іноземними дер-
жавами [3, ст. 2].

Т. Затонацька у своїх дослідженнях зазначає, що інвес-
тиційна діяльність є складною за своїм змістом і включає 
комплекс різноманітних дій, що іменуються інвестицій-
ним циклом. Цей термін автор розуміє як комплекс захо-
дів від моменту прийняття рішення про інвестування до 
завершальної стадії – досягнення окупності вкладень і 
отримання запланованого результату – прибутку або соці-
ального ефекту [7, с. 38–39].

На думку Р. Квасницької, інвестиційна діяльність – це 
сукупність заходів та дій інституційних одиниць різних 
секторів економіки щодо вкладання попередньо сформо-
ваних із заощаджень та запозичень інвестиційних ресур-
сів із метою одержання прибутку (доходу) або досягнення 
соціального ефекту [8].

С. Панчишин уважає, що «інвестиційна діяльність – 
це сукупність рішень та відповідних дій, скерованих на 
перетворення заощаджень в інвестиції» [9, с. 21]. 

Таким чином, усі дослідники питання сутності інвести-
ційної діяльності погоджуються, що метою такої діяльності 
є отримання доходу або досягнення соціального ефекту.

Т. Кулинич пропонує два основні способи побудови 
та формування важелів регіональної інвестиційної діяль-
ності, один з яких орієнтований на структурні зміни в 
об'єктно-територіальному розподілі інвестицій в еконо-
міку регіону, та інший – на виявлення залежності дина-
міки соціально-економічних перетворень у регіоні на 
рівень інвестування [10].

Ефективний соціально-економічний розвиток при-
кордонних регіонів передбачає вкладання інвестиційних 
ресурсів, активізацію інвестиційної діяльності тощо. 

Під прикордонним регіоном розуміється регіон, для 
якого визначальним є наявність державного кордону, 
характеризується широкими можливостями міжрегіо-
нального та транскордонного співробітництва із сусід-
німи регіонами та державами [11, с. 7].

І Студенніков визначає прикордонний регіон як адмі-
ністративно-територіальну одиницю, що знаходиться на 
наступному після державного рівні, розташовану безпо-
середньо вздовж державного кордону [12].

На думку О. Мілашовської, поняття «прикордонний 
регіон» означає, що територія, яка до нього відноситься, 
перебуває під впливом державного кордону. Основними 
функціями кордону такого регіону є:

1. Бар’єрна – різні обмеження, які мають за мету пере-
шкоджати ввезенню в країну або регіон «небажаного» за 
рахунок превентивних заходів.

2. Фільтруюча – запобігання і упередження негатив-
них наслідків міграційних процесів, екологічних ката-
строф і надзвичайних ситуацій. необхідність функціону-
вання митних структур і транспортних систем (транзит) 
на прикордонній території; санітарно-епідеміологічна, 
військова і економічна безпека прикордонного регіону.

3. Контактна – необхідність створення відповідних 
умов для стабільного функціонування соціальної, кому-
нальної, торговельної, транспортної, банківсько-фінансо-
вої інфраструктур із метою стійкого соціально-економіч-
ного розвитку прикордоння [13].

Прикордонні регіони мають величезний потенціал щодо 
розвитку інвестиційної діяльності, їх географічне розмі-
щення створює додаткові переваги. Вкладення інвестицій-
них ресурсів в економіку прикордонного регіону повинне 
передбачати стабільну вигоду як для інвестора, так і для 
сторони їх отримувача. Орієнтація на «зняття вершків» є 
вигідною у короткостроковому періоді, а ефективно та про-
думано здійснювана інвестиційна діяльність може дати 
кращий результат на тривалу перспективу [14, с. 17].

Серед принципів інвестиційної діяльності є низка 
таких, які можуть бути найбільш ефективно реалізовані 
саме у прикордонних регіонах. До цих принципів від-
носять: наявність надійної інфраструктури, кваліфікова-
ної робочої сили та близькості здійснення міжринкових 
операцій. Тобто в прикордонних регіонах можуть бути 
забезпечені інтереси іноземних інвесторів, що позитивно 
вплине на розвиток цих регіонів та інтенсивність їх співп-
раці із сусідніми країнами [15, с. 6–7].
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Найвагомішими регіональними факторами, які пози-
тивно впливають на інвестиційне середовище прикордон-
ного регіону, є такі: географічне розташування (близь-
кість кордону, зокрема з ЄС, наявність туристичних та 
рекреаційних об’єктів); природні ресурси (ліси, корисні 
копалини тощо); розвинута інфраструктура; наявність 
дієвих механізмів підтримки інвесторів; потужний кадро-
вий потенціал; активність регіональної влади; наявність 
об’єктів, привабливих для інвестування, та наявність 
фінансових ресурсів (висока ємність ринку й існування 
бізнес-ніш на ньому) тощо [16; 17, c. 5 –52]. 

Ефективній реалізації перспектив підвищення інвес-
тиційної спроможності прикордонних регіонів України 
перешкоджає низка факторів, а саме: недостатнє інститу-
ційне забезпечення інвестиційної політики в прикордон-
них регіонах та на місцях; недосконалість інструментів 
розкриття внутрішнього потенціалу прикордонних регіо-
нів через регіональні стратегії; падіння обсягів залучення 
інвестицій унаслідок погіршення соціально-економічної 
та політичної ситуації в країні; неефективність окремих 
інструментів фінансування капітальних проектів; низька 
ефективність розподілу інвестицій та низька віддача від 
інвестицій [18, с. 12].

Саме інвестиційна діяльність сприяє підвищенню 
ефективності соціально-економічного, інноваційного роз-
витку територій та міст прикордонного регіону, покра-
щанню якості життя населення тощо.

Пріоритетними напрямами активізації інвестиційних 
процесів у прикордонному регіоні є такі:

– структурна перебудова економіки прикордонного 
регіону;

– розширення мережі спеціалізованих фондів, що 
мають фінансово підтримувати інноваційні процеси;

– сприяння більш повній зайнятості населення в при-
кордонних регіонах;

– ефективне використання рекреаційних ресурсів 
тощо [19, с. 12];

– створення інформаційних груп;
– проведення спеціальних занять для представників 

влади з метою вироблення ефективної стратегії створення 
інвестиційного іміджу, обміну досвідом;

– розробка відповідних програм із фахівцями суміж-
них країн, які вже досягли відповідних результатів у цій 
сфері [20, с. 17].

Погоджуємося з думкою В. Шевченко-Марсель та 
Н. Русиної, що дієвим кроком в напрямі активізації інвес-
тиційної діяльності прикордонних регіонів має стати 
створення Банку розвитку транскордонного співробіт-
ництва, що підвищить привабливість фінансування про-
грам розвитку транскордонного співробітництва шляхом 
удосконалення контролю над коштами, виділеними євро-
пейськими та вітчизняними установами. Створення такої 
інституції посилить транскордонну співпрацю з прикор-
донними територіями сусідніх з Україною країн ЄС та 
слугуватиме фактором адаптації західних прикордонних 
регіонів держави до умов Європейського Співтовариства. 

Банк розвитку транскордонного співробітництва має 
виконувати такі завдання: проведення інвестиційних опе-
рацій на прикордонних з ЄС територіях за кошти європей-
ських установ; кредитування транскордонних та прикор-
донних проектів; обслуговування торговельних операцій 
на прикордонних територіях; обслуговування пунктів 
перетину кордону (в перспективі); фінансування програм 
з обміну досвідом; пріоритетне фінансування/кредиту-
вання проектів з облаштування прикордонної інфраструк-
тури [21, с. 172].

Висновки. Інвестиції є домінуючи чинником соці-
ально-економічного зростання прикордонного регіону 
та держави загалом. Саме тому на державному рівні 
повинні бути створені умови, які будуть сприяти під-
вищенню інвестиційної привабливості і, як результат, 
активізації інвестиційної діяльності. Це забезпечить 
активну участь прикордонних регіонів України в про-
цесах інтеграції до ЄС.
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Аннотация. В работе уточнено содержание понятий «инвестиции», «иностранные инвестиции», «инвестиционная 
деятельность», «приграничный регион». Выявлено, что исследователи вопроса инвестиционной деятельности согла-
шаются, что целью такой деятельности является получение дохода или достижения социального эффекта. Обоснованы 
роль и значение инвестиционной деятельности для развития приграничного региона. Определены приоритетные на-
правления активизации инвестиционных процессов на региональном уровне.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, пограничный регион.
Summаry. Theconcepts of «investments», «foreign investment», «investment activity», «border region» are specified. Is 

found that the researchers of investment activity issuesagree thatthe purpose ofthis activityisto generate incomeor achieving 
socialeffect. The roleand importance ofinvestment activityfor the development ofborder region is substantiated. The priority 
areasactivation of investment processesat regional level are determined.

Key words: investments, foreign investment, investment activity, border region.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

THE MEANING OF FINANCIAL FRAUD IN A COMMERCIAL BANK

Анотація. У роботі визначено сутність фінансового шахрайства в комерційному банку, уточнено його терміноло-
гічне визначення та особливості сучасного прояву. Серед особливостей фінансового шахрайства в комерційному банку 
визначено «лінії лояльності», «простір фінансового шахрайства» та його цикл тощо.

Ключові слова: шахрайство, фінансове шахрайство, комерційний банк, моральна протестна самореалізація, фінансо-
ве шахрайство в комерційному банку, «лінії лояльності», простір фінансового шахрайства, цикл фінансового шахрайства.

Вступ та постановка проблеми. Фінансове шахрай-
ство – один із найбільш складних видів недобросовісної 
діяльності в професійній сфері. Діяльність фінансових 
шахраїв часто спричиняє негативні наслідки раніше, ніж 
створюються суспільні правила, які забороняють її. Збіль-
шення кількості проявів фінансового шахрайства в комер-
ційних банках України потребує вирішення теоретичних 
завдань з уточнення сутності явища фінансового шахрай-
ства та з’ясування сучасних його проявів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичні і практичні проблеми, обумовлені фінансовим шах-

райством в комерційному банку, вимагають наукового їх 
розв’язання. В межах останніх досліджень слід виділити 
комплексний аналіз феномену фінансового шахрайства 
С.С. Чернявського [1], виявлення Д. Уеллсом [2] фінан-
сового шахрайства в професійних сферах та фундамен-
тальні дослідження фінансової безпеки комерційних бан-
ків О.І. Барановського [3].

Фундаменталістами досліджень фінансового шах-
райства є С. Альбрехт, Дж. Венц, Т. Вільямс, П. Ліллі [4], 
П.А. Лестер [5], Едвін Х. Сазерленд, Дональд Р. Крессі, 
Стів Олбрехт, Ричард С. Холлінджер, Джон П. Кларк.


