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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
УДК 368.1(477)
С.В. Афанасьєва
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто та проаналізовано основні тенденції майнового
страхування в Україні та напрямки його удосконалення. Як засвідчує аналіз
історії та сучасного становлення інституту страхування, зокрема
майнового, страхування є обов’язковим елементом кожної економічної і
соціальної системи суспільства. Без розвинутої системи страхування
економіка успішно функціонувати не може. Майнове страхування має
стати одним із основних механізмів поновлення порушених майнових
інтересів осіб у випадках непередбачуваних природних, техногенних та
інших явищ, що позитивно впливає на зміцнення фінансів держави.
Ключові слова: майнове страхування, перестрахування, страхова премія,
страхова виплата, страховий ринок.
Постанова та актуальність проблеми: Майнове страхування є однією з
галузей страхування. Його значення зумовлене тим, що майно служить
обов'язковим елементом господарської діяльності юридичних осіб і
життєдіяльності людей, тому забезпечення страхового захисту майна є
пріоритетним у системі страхових відносин.
Економічне

призначення

майнового

страхування

полягає

у

відшкодуванні збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження
або знищення майна при настанні страхових випадків. Мета такого
страхування -компенсування шкоди.
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До майнового страхування у світовій практиці відносять будь-яке
страхування, що не пов'язане з особистим страхуванням та страхуванням
відповідальності.
В державах з розвинутою ринковою економікою майнове страхування
займає стратегічну позицію, яка визначається тим, що воно надає гарантії
поновлення порушених майнових інтересів у випадку непередбачуваних
природних, техногенних та інших явищ, позитивно впливає на зміцнення
фінансів держави. Воно не тільки звільняє бюджет від видатків на
відшкодування збитків при настанні страхових випадків, але й є одним з
найстабільніших джерел довгострокових інвестицій.
Цілі статті. Метою статті є розгляд сучасного стану та з‘ясування
тенденцій розвитку майнового страхування в Україні задля підвищення рівня
якості та стабільності даного виду страхування.
Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової економіки та розвитку
міжнародних відносин особливого значення набувають питання страхування
різноманітних сфер господарювання та життєдіяльності людей. Важлива
роль на сучасному етапі відводиться майновому страхуванню, оскільки для
усунення наслідків реалізації прямих та опосередкованих збитків саме
відшкодування останніх через систему майнового страхування має позитивні
макроекономічні наслідки[6].
Майнове страхування-галузь страхової діяльності, в якій об'єктом
страхового захисту є майно в найрізноманітніших його проявах. До
майнового

страхування

відносять:

страхування

засобів

повітряного,

наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших видів майна,
страхування фінансових ризиків тощо. Його економічне призначення полягає
в компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового
випадку із застрахованим майном. Ідеться як про матеріальні, так і про
фінансові збитки. Обсяг відповідальності страховика включає виплату
страхового

відшкодування страхувальникові в

разі

пошкодження

або

знищення матеріальних цінностей, а також у разі втрати страхувальником
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грошових коштів або неотримання ним запланованого доходу (прибутку)
внаслідок

страхових

випадків,

обумовлених договором

страхування.

Особливістю цієї галузі є те, що в основу визначення страхової суми за
договорами майнового страхування покладено дійсну вартість страхованих
об'єктів. У разі страхування майна не на повну вартість збитки при настанні
страхової події, як правило, також не відшкодовуються в повному обсязі.
Перестрахування-це система економічних відносин, пов'язаних із
передаванням страхови- ком частини відповідальності за прийняті до
страхування ризики на узгоджених умовах іншим стра- ховикам із метою
створення збалансованого страхового портфеля, забезпечення фінансової
стій- кості та рентабельності страхових операцій. Відносини щодо
перестрахування можуть мати як на- ціональний, так і міжнародний
характер. До цих відносин можуть залучатися також іноземні страхові
компанії [2]. Страхова премія-грошова сума, яку сплачує особа, яка укладає
угоду страхування, що і є своєрідною платою за ризик, який бере на себе
страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від
суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить
особі у разі настання страхового випадку. Обчисленням страхової премії
займаються фа- хівці страхових компаній -актуарії. Страхова виплатагрошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов дого- вору
страхування у випадку настання страхового випадку[7].
Майнове страхування у державах з ринковою економікою відіграє
ключову роль, що пояснюється тим, що дана галузь страхування сприяє
відновленню майнових інтересів у разі впливу різного роду негативних подій
та сприяє зміцненню фінансів держави. Майнове страхування зокрема і
страхування в цілому, є важливим джерелом довгострокових інвестицій та
зменшує навантаження на бюджет держави у разі настання страхових
випадків.
Характерним для страхування майна є виділення ризиків, що не
пов‘язані між собою ієрархічно, тобто страхування майна від вогню,
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страхування сільськогосподарських культур від засухи та стихійних лих;
страхування тварин від падежу та вимушеного забою; страхування
транспортних засобів від аварій, викрадення та інших небезпек[3].
Економічне призначення майнового страхування як галузі страхової
діяльності, де об‘єктом страхового захисту є майно в найрізноманітніших
його проявах, полягає у компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику
внаслідок страхового випадку із застрахованим майном. При цьому обсяг
відповідальності страховика включає виплату страхового відшкодування
страхувальникові в разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей,
а також у разі втрати страхувальником грошових коштів або неотримання
ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок страхових випадків,
обумовлених договором страхування.
На сьогодняшній день майнове страхування це найбільш значний
сегмент страхового ринку. Великою мірою це обумовлено різноманіттям
його підвидів, адже до майнового страхування відносять: страхування засобів
повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів,
страхування

сільськогосподарських

культур,

страхування

тварин,

страхування інших видів майна, страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ, страхування фінансових і кредитних ризиків тощо[2].
Водночас, популярність страхування майна можна також пояснити
зростанням імовірності реалізації ризиків надзвичайних ситуацій. Отже,
потреба в страховому захисті, сутність якого полягає в нагромадженні й
використанні грошових та інших ресурсів для здійснення заходів із
попередження, подолання або знищення негативного впливу ризиків і
відшкодування завданих ними матеріальних чи інших збитків,стрімко
зростає[4].
На думку експертів, настільки стрімка динаміка обумовлена низкою
об‘єктивних причин. Зокрема, значним стимулом для розвитку ринку
майнового страхування є посилення зацікавленості у власників та
розпорядників

майна

в

його

збереженні,
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що

зв‘язано

з

масовою

приватизацією і поступовому ламанні стереотипу про те, що держава
відшкодує отриманий збиток. Крім того, зростання обсягів страхування
значною

мірою

обумовлене

вимогами

інвесторів,

які,

здійснюючи

капіталовкладення та бажаючи їх захистити, наполягають на придбанні
кваліфікованого страхового покриття. Роль каталізатора розвитку цієї галузі
в сучасних умовах відіграють і банки, що висувають вимоги про страхування
застави при кредитуванні юридичних і фізичних осіб.
Майнове страхування є ефективним, раціональним, економічним та
доступним засобом захисту майнових інтересів як господарюючих суб‘єктів:
виробників товарів та послуг, так і громадян. Значення даного страхування
зумовлене тим, що майно служить обов‘язковим елементом господарської
діяльності юридичних осіб і життєдіяльності людей, тому забезпечення
страхового захисту майна є пріоритетним в системі страхових відносин.
На

сьогоднішній

день

майнове

страхування

демонструє

високі

показники розвитку, наявні певні позитивні зміни у структурі майнового
страхування. Водночас, ефективність окремих видів страхування майна є
надто низькою, оскільки, страхова діяльність в країнах перехідних до
ринкової економіки є унікальною: застійна, монополістична система з часом
поступається місцем динамічній, конкуруючій ринковій економіці.
Головними проблемами, з якими мають справу вітчизняні страхові
компанії, є забезпечення фінансової надійності та ліквідності активів,
управління резервами та інвестуванням. Важливим фактором залишається
недовіра населення щодо процедури страхування. Головними причинами
цього є такі: низький рівень якості страхових послуг, незначний обсяг
страхових виплат, недоско- налість нормативно-правової бази, неврахування
інтересів населення під час здійснення страху- вання, непорядність деяких
страхувальників[1].
Шляхи покращення майнового страхування в Україні:
• Розробка прозорих та прийнятних правил і засад діяльності страховиків
майнової сфери страхових послуг
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• Формування комунікацій зі споживачем шляхом його страхової освіти
за допомогою засобів масової інформації.
• Розробка та затвердження національного стандар- ту визначення
ліквідної вартості заставного майна (майнових прав), та вартості майна з
метою страхування.
• Проведення науководослідної роботи з підвищен- ня кваліфікації
персоналу страховиків і страхових посередників.
Отже, створення дієвої системи майнового страхового захисту є
основою для забезпечення стабільності та ефективності економічних
відносин, підвищення рівня життя населення та соціальної стабілізації,
створення міцної системи захисту як фінансів держави, так й інтересів
окремих громадян та підприємництва, що можливо лише шляхом
проведення ефективної держав- ної політики, спрямованої на регулювання
страхового ринку в Україні.
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НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ
У даній статті розглянуто та узагальнено роботи сучасних науковців щодо
сутності фінансового стану. Розкрито необхідність та значення оцінки
фінансового стану підприємства.
Ключові слова: фінансовий стан, оцінка фінансового стану, методи аналізу
фінансового стану, показники фінансового стану.
Постановка проблеми. Управління підприємства за сучасної економічної
ситуації потребує прийняття своєчасних та обґрунтованих рішень у
використанні можливостей підприємства. Нестійка ситуація в Україні,
відсутність сприятливих умов для процвітання бізнесу, незахищеність
власного виробника з боку держави зумовлює підприємця до оперативного
реагування на зміну внутрішніх та зовнішніх факторів впливу та захисту
власних інтересів. Саме тому постає питання у аналізі фінансового стану.
Крім того важливість оцінки фінансового стану підприємства постає
сьогодні,

оскільки, з одного боку, вона є результатом

діяльності

підприємства, тобто його досягнення, а з іншого – визначає передумови
розвитку підприємства.
Основною ціллю статті є висвітлення поняття фінансового стану,
обґрунтування необхідності у проведення оцінки та аналізу фінансового
стану підприємства та пошук найефективніших шляхів та методів
проведення аналізу фінансового стану.
Значимість проведення фінансового стану, тлумачення та пояснення
визначення

«фінансовий

стан»,

розгляд

найефективніших

методів

проведення аналізу фінансового стану підприємства висвітлено у багатьох
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працях зарубіжних та вітчизняних вчених. До останніх публікацій можна
віднести роботи таких вітчизняних авторів,як Аверіна М. Ю., Балаклицька М.
О., Безбородова Т. В., Біленська Я.Р., Клеметьєва О. Ю., Ключник О. С.,
Кондратюк О. В., Кремень В. М., Кузнєцова С. А., Міщенко В. А.,
Москаленко В. П., Мосьондз О. Б., Пластун О. Л., Рудницька О.М.,
Швець В. Я., Шеремета А. Д. та інших.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан, як економічна категорія,
почав цікавити вчених на початку XVII століття. Вперше поняття фінансовий
стан, як частина фінансового аналізу, було згадане у роботі французького
економіста Жак Саварі «Про досконалого покупця». У XIX столітті італійський
бухгалтер Джузеппе Чербоні розширив поняття Жака Саварі, та створив вчення
про синтетичне додавання та аналітичне розкладання бухгалтерських рахунків.
Згодом, у XIX – XX століттях оцінка фінансового стану підприємства
відобразилась у балансоведенні, що собою представляв економічний аналіз
балансу. В 40-х роках попереднього століття балансоведення переросло у аналіз
господарської діяльності та аналіз фінансового стану почав виокремлюватись у
самостійну одиницю фінансового аналізу.
Однак, до сьогодні не має чіткого тлумачення визначення «фінансовий
стан». Так, Поддерьогін А. М. трактує фінансовий стан як комплексне
поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових
відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських
факторів і характеризується системою показників, що відображають
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [7, ст. 328-329].
Грищенко О. В. під фінансовим станом розуміє здатність підприємства
фінансувати свою діяльність.
Крейніна М. Н. вважає, що фінансовий стан – це сукупність показників, які
відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.
Верланова О. Ю. розглядає поняття фінансового стану у вигляді
зваженої структури джерел фінансування майна підприємства, ступені
використання його активів, що дозволяють йому за умов даної ліквідності та
ризику генерувати грошові потоки, достатні для постійного відновлення
операційної діяльності на заданому рівні (рис. 1).
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Рис. 1. Схема діяльності підприємства з позиції формування моделі
фінансового стану
Крутик А. Б. стверджує, що фінансовий стан підприємства дозволяє
з‘ясувати, чи здатне підприємство відповідати по своїх зобов‘язаннях, як
швидко кошти, вкладені в активи, можуть перетворюватися на реальні гроші,
і наскільки ефективно використовується майно [2, ст. 108].
Білик М. Д. розглядає фінансовий стан підприємства як «реальну
(фіксовану на момент часу) і

потенційну фінансову спроможність

підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності,
саморозвитку та погашення зобов‘язань перед підприємствами й державою.
Кількісно

він

вимірюється

системою

показників,

на

підставі

яких

здійснюється його оцінка» [1, ст. 122].
Литовських А. М. визначає фінансовий стан господарюючого суб‘єкта,
як

характеристику

платоспроможності,

його

фінансової

конкурентоспроможності

кредитоспроможності),

використання

(тобто

фінансових

ресурсів та капіталу, виконання зобов‘язань перед державою та іншими
господарюючими суб‘єктами [3, ст. 6].
Бандурка О. М. зазначає, що фінансовий стан – це ступінь
забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для
здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення
грошових розрахунків за своїми зобов‘язанням [6, ст. 302].
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Цал-Цалко Ю. С. вказує, що фінансовий стан підприємства визначається
сукупністю

показників,

які

відображають

наявність,

розміщення

і

використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові
можливості. Він безпосередньо впливає на ефективність підприємницької
діяльності господарюючих суб‘єктів. У свою чергу, фінансовий стан
суб‘єктів господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької
діяльності.

Якщо

господарська

діяльність

забезпечує

прибуток,

то

утворюються додаткові джерела коштів, які в кінцевому результаті сприяють
зміцненню фінансового становища підприємства [8, ст. 45].
Дещо з іншого боку до розкриття поняття фінансового стану підійшли
вчені Гіляровська Л. Т. та Єндовицький Д. А. Використовуючи обліковоаналітичний підхід, під оцінкою фінансового стану вони розуміють частину
фінансового

аналізу,

що

характеризується

визначеною

сукупністю

показників, відображених в балансі станом на визначену дату (початок і
кінець кварталу, півріччя, дев‘яти місяців, року) як залишки по конкретним
рахункам чи комплексу рахунків бухгалтерського обліку [4]. У іншому
контексті

Білуха М. Т. стверджує про те, що фінансовий стан підприємства

– це його активи і пасиви, що відображають наявність і розміщення
фінансових ресурсів на певну дату.
Отже, проаналізувавши різноманітність тверджень стосовно визначення
«фінансовий стан», можна сказати, що фінансовий стан підприємства – це
результат системи відносин, що виникають в процесі кругообігу засобів
суб‘єкта господарювання, а також джерел цих засобів, що характеризує
наявність на певну дату різних активів, розміри зобов‘язань, здатність
суб‘єкта

господарювання

функціонувати

і

розвиватися

у

змінному

зовнішньому середовищі, поточну й майбутню здатність задовольняти
вимоги кредиторів, а також його інвестиційну привабливість і економічний
потенціал.
Але не зважаючи на правильність трактовки поняття фінансового стану
підприємства, фінансовий стан визначає місце підприємства в економічному
середовищі, а також наскільки ефективними і без ризиковими можуть бути
25

його

ділові

відносини

з

комерційними

банками,

постачальниками,

потенційними інвесторами і позичальниками.
У ринковій економіці незалежні самостійні виробники товарів і послуг
не зможуть успішно діяти на ринку, не забезпечивши економічну стійкість
своїх підприємств. Сучасний ринок постійно змінюється. Швидкість змін
така велика, що саме пристосування до них стає істотною перевагою
підприємств у конкурентній боротьбі. У цих умовах підприємства, які
прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції, повинні орієнтуватися на нові
підходи, принципи і методи організації і ведення бізнес процесів, заснованих
на

удосконаленні

саме

внутрішнього

механізму

управління

сталим

функціонуванням підприємств. Саме тому першочерговою проблемою на
сьогоднішньому

етапі

розвитку

всіх

українських

підприємств,

що

виробляють товари чи надають послуги, є пошук альтернативних шляхів
покращання їх фінансового стану.
В ринкових умовах господарювання підприємствам необхідно докладати
дуже

багато

прибутковими,

зусиль,

щоб

зберегти

платоспроможними

і

конкурентоспроможність,
не

допустити

бути

банкрутства.

Функціонування суб‘єктів господарювання може здійснюватись успішно лише
з допомогою ефективного, розумного і зваженого менеджменту. Проблеми і
негативні явища, які виникають у діяльності підприємства зазвичай пов‘язані з
помилками керівництва в аналітичній роботі, успішне здійснення якої
допомагає попередити виникнення практично будь-яких кризових процесів.
Отже, запорукою стабільної і рентабельної діяльності суб‘єкта господарювання,
що забезпечує сталий розвиток і стійке становище в сучасних умовах, є
належно організована система і якісне проведення фінансово аналізу, що має
бути головною метою діяльності менеджменту [5, ст. 15].
Ефективність використання ресурсів і підвищення рівня економічної
стійкості підприємства в сучасних економічних умовах значною мірою
залежить від наявності, використання й вдосконалення економічного
потенціалу підприємства. Однією з особливостей нестійкого функціонування
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сучасних підприємств є кількісна, якісна та структурна недосконалість
економічного потенціалу господарюючих суб‘єктів, що зумовлена великими
втратами ресурсів у здійсненні реформ і складним фінансовим становищем
підприємств.
Використання й вдосконалення економічного потенціалу до необхідного
рівня

повинно

надавати

можливість

підприємству

для

ефективного

застосування своїх ресурсів, а значить сприяти поглинанню зовнішніх й
внутрішніх

дестабілізуючих

факторів,

що

є

свідченням

стійкості

функціонування.
Отже, нераціональне використання фінансових ресурсів призводить до
низької платоспроможності і, як наслідок, до можливих перебоїв у
постачанні виробництва й реалізації продукції, невиконання плану прибутку
від операційної діяльності, збільшення відсотків за банківський кредит,
зростання економічних санкцій за рахунок прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства. Кожне підприємство намагається досягти
стабільного фінансового стану, тобто створити достатній обсяг фінансових
ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками,
бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного
та соціального розвитку підприємства.
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства –
це забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов‘язана
із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від
кредиторів та інвесторів.
До мети оцінки фінансового стану підприємства є виявлення проблем
його функціонування, розробка і реалізація заходів, направлених на швидке
відновлення платоспроможності, та достатнього рівня фінансової стійкості, а
також

встановлення

можливості

підприємства

продовжувати

свою

господарську діяльність, яка забезпечить прибутковість та зростання
виробничого потенціалу. Зміна тих чи інших факторів внутрішньої та
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зовнішньої середи часто викликає потребу в коректуванні фінансової
стратегії й тактики з урахуванням впливу цих факторів на фінансове
становище підприємства. Тому виникає необхідність багатоваріантних
підходів до оцінки наслідків виникнення різних ситуацій у господарській
діяльності, що повинно знаходити відображення у фінансовому аналізі.
У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану –
необхідна

складова

процесу

управління

підприємством.

Головним

напрямком його практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення
ефективності функціонування підприємства, визначення перспектив його
розвитку.
Аналіз фінансового стану підприємства показує, за якими конкретними
напрямами потрібно проводити аналітичну роботу, дає можливість виявити
найважливіші аспекти та найслабкіші позиції у фінансовому стані певного
підприємства.
Згідно з проведеними дослідженнями фінансовий аналіз дає відповіді на
запитання, які найважливіші засоби слід застосовувати для поліпшення
фінансового стану конкретного підприємства в конкретний період його
діяльності.
Фінансовий аналіз допомагає приймати управлінські рішення, які
направлені на зміцнення фінансово-економічного стану підприємства в
інтересах власників.
Таким чином, після розгляду необхідності оцінки фінансового стану
підприємства слід зазначити, що вона є необхідною умовою для нормального
функціонування. Оцінка є необхідною передумовою для ведення діяльності
підприємства усіх форм власності, а також є необхідною для основних
користувачів (інвестори, власники, керівництво підприємства, банки,
постачальники та інші кредитори, працівники підприємства, органи
державного управління, юридичні та фізичні особи), яких цікавить
фінансово-господарська діяльність вітчизняних та зарубіжних підприємств.
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Висновки. Поняття «фінансовий стан підприємства» багатогранне та не
має чіткого визначення, але за своєю природою – це комплексний показник,
що вказує на становище підприємства за сучасних умов та характеризує
діяльність господарюючого об‘єкта. Проте, оцінка фінансового стану має
вагоме місце у фінансовому аналізі, адже задовільний фінансовий стан є
найважливішою характеристикою діяльності підприємства, яка відображає
конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому
співробітництві, оцінює якою мірою гарантовані економічні процеси самого
підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.
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У статті розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти споживчого
кредитування та організацію цього виду позики в банках. Розглянуті останні
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Постановка проблеми. В умовах політичної та економічної нестабільності
в Україні виникла необхідність вдосконалення організації кредитування
населення. З боку кредиторів проблема полягає у зниженні здатності
позичальників своєчасно погашати кредити, збільшенні ризику неповернення
кредитних коштів, а отож – у зростанні ризику зниження ліквідності банків. Зі
сторони позичальників, проблемами є високі процентні ставки за кредити, а при
кредитуванні в іноземній валюті – ще й зростання курсу валюти, у якій
надається кредит. Політична та економічна криза в Україні є важким
випробуванням для національної банківської системи, що може знизити довіру
населення до банківського сектору, зробити банківську систему вразливішою
щодо забезпечення належної якості кредитного портфеля, особливо пов'язаного
зі споживчим кредитуванням, порушити ліквідність і платоспроможність
банків. Водночас активізація споживчого кредитування є економічно важливою
і вигідною не тільки для банківських установ та населення, але й сприяє
стабілізації й розвитку економіки держави.
Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої
актуальності. Це пов‘язано з тим що всі ланки суспільства прагнуть
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ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури,
насамперед споживчого кредитування.
Особливо актуальним

це питання є для молодого покоління, для

проживання, яким відразу хотілося б мати власне житло та можливість його
обладнати. При цьому мається на увазі не предмети розкоші, а елементарні
засоби існування, необхідні для нормального проживання як молодих сімей,
так і інших верств населення. Ідеться про квартири, телевізори, меблі,
холодильники та інші речі тривалого користування , які людині вкрай
необхідні для нормального існування в суспільстві. Якщо ми хочемо
побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише за тієї
умови, що кожен член нашого суспільства житиме в добробуті. Цю проблему
в деякій мірі можна розв‘язати за допомогою такого банківського продукту
як споживчий кредит.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній та зарубіжній
науковій літературі розглядаються різні аспекти споживчого кредитування.
Цю проблематику досліджували А. Даниленко, А. Міщенко, А. Мороз,
А. Уляновський, В. Базилевич, В. Василенко, Д. Гриньков, І. Брідченко,
Т. Павлюченко. У працях науковців висвітлено зміст і основні засади
споживчого кредитування, окреслено основні напрями його розвитку в
Україні. Однак потребують подальшого дослідження і вивчення особливості
організації споживчого кредитування в умовах сучасної економічної та
політичної ситуації в Україні.
Головне завдання статті полягає в аналізі організації споживчого
кредитування в провідних банках України, детальному розгляді їхньої
кредитної політики та умов надання позики, визначенні лідерів у цих видах
кредитування, проведенні аналізу зміни їхньої відсоткової ставки, а також
сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальників - фізичних
осіб, що використовуються вітчизняними банками.
Метою цієї статті є дослідження актуальних тенденцій розвитку ринку
споживчого кредитування в Україні.
31

Споживче

кредитування

дозволяє

активізувати

рушійні

процеси

економічного розвитку України та забезпечити зростання добробуту
населення. Проте, на сьогоднішній день існує проблема у виробленні єдиного
дієвого механізму споживчого кредитування, який дозволив врегулювати
відносини між кредиторами та позичальниками з метою мінімізації ризиків
для обох сторін кредитного процесу.
Споживче кредитування відіграє значну роль у забезпеченні соціальних
проблем населення, формуванні платоспроможного попиту, який, у свою
чергу, впливає на розвиток економіки країни, полегшуючи процес реалізації
продукції, прискорюючи отримання прибутку і доходів Державного
бюджету. Саме тому в статті проаналізовано роботу банків на початок кризи
за різними видами споживчих кредитів. Так, «Банк «Фінанси та кредит»,
зайняв лідируючі позиції з кредитування житла на первинному ринку
нерухомості, кредитування земельних ділянок та нових автомобілів
іноземного виробництва, при цьому пропонуючи не тільки низькі відсоткові
ставки, а й найменші розміри переплати серед інших банків.
Кошти населення для фінансових установ завжди були привабливими,
але ж і самими дорогими. Як свідчить світовий досвід, банківські операції з
фізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіх
операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковою
економікою.Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише з
фізичними особами. Одним із видів банківських операцій з фізичними
особами є споживче кредитування, яке допомагає прискорити реалізацію
товарів широкого вжитку і побутових послуг, збільшує платоспроможний
попит населення, підвищує його життєвий рівень. В країнах з розвинутою
ринковою економікою споживчий кредит, як зручна і вигідна форма
обслуговування населення, відіграє велику роль в економіці. Тому він
активно регулюється з боку держави.
Споживчий кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем (банком
або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції.
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Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та
споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий
кредит) або бере зобов‘язання надати їх споживачеві для придбання
продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач
зобов‘язується повернути їх разом з нарахованими відсотками. Договір про
надання споживчого кредиту є цивільно-правовим за своєю суттю.
На сьогоднішній день на ринку споживчого кредитування існують ряд
невирішених проблем, які мають місце з початку фінансової кризи. У
докризовий період споживче кредитування розвивалося швидкими темпами.
Темпи росту обсягів споживчих кредитів перевищували темпи росту реальної
заробітної плати та доходів населення (табл. 1).
Таблиця 1
Аналіз ринку споживчого кредитування України за період з 01.01.2010 по
01.01.2014 рр.[3]
Найменування

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2014

913345

1082569

1302079

1411238

1454931

105,8

123,1

115

114,5

105,3

1906

2239

2633

3025

3265

90,8

110,2

108,7

114,4

108,2

Темпи росту
споживчих
кредитів,%

73,68

89,66

102,64

99,06

109,44

Частка споживчих
кредитів у
кредитному
портфелі,%

18,88

16,38

15,51

18

17,12

Частка споживчих
кредитів у ВВП,%

15,01

11,36

9,69

8,86

9,4

ВВП, млн. грн.
Доходи
населення,% до
попереднього
року
Номінальна
середня заробітна
плата, грн.
Реальна середня
заробітна
плата, % до
попереднього
року
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Частка даного виду кредитів у загальному обсязі кредитного портфеля
станом на 01.01.2010 склала 26,75%, причому 57,33% всіх споживчих кредитів
були надані в іноземній валюті. Активізацію споживчого кредитування у даний
період можна пояснити спрощенням процедури надання кредиту, входженням
на український банківський ринок іноземних банків, що надало доступ до більш
дешевих ресурсів, а також високою дохідністю таких кредитів у порівнянні з
іншими кредитними продуктами.
У період фінансової кризи при нестабільності макроекономічного
середовища,

реалізації

валютного

ризику

темпи

росту

споживчого

кредитування значно зменшилися. У цей період майже 30% споживчих
кредитів були визнаними проблемними. Причинами такої ситуації можна
назвати недосконалу систему оцінку кредитоспроможності позичальників, що
використовували банки, та підвищення валютного курсу внаслідок чого значно
збільшилися зобов‘язання клієнтів перед кредиторами. Для покращення якості
кредитного портфеля Національним банком України прийнято рішення про
заборону надання валютних кредитів фізичним особам.
До основних причин, що стримують розвиток споживчого кредитування
в Україні за умов фінансово-економічної та політичної кризи і які можуть
негативно позначитись на діяльності та фінансовій стабільності комерційних
банків, можна віднести:
- зростання кредитного ризику, пов'язаного з необ'єктивною оцінкою
кредитоспроможності фізичних осіб-позичальників. У багатьох розвинених
країнах світу кредитори користуються послугами незалежних бюро
кредитних історій, що сприяє зменшенню витрат та ризиків фінансовокредитних установ, однак в Україні така практика недостатньо поширена;
- низький рівень оплати праці в Україні, тобто неможливість повернення
багатьма позичальниками суми кредиту і відсотків за ним;
- незначний рівень довіри населення до банківських структур;
- у практиці кредитного аналізу банки мають враховувати фактор
присутності тіньової економіки, що часто не дає змоги об'єктивно оцінити
позичальника;
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- вища вартість придбання товарів у кредит, ніж при оплаті готівкою.
Ще однією проблемою, яка підсилює кризові тенденції, є нестабільність
курсу валют, їхнє стрімке зростання, а отже – підвищення ризику
неповернення кредитів, отриманих в іноземній валюті.
Для подолання зазначених вище проблем та забезпечення розвитку
споживчого кредитування в Україні необхідно:
- комерційним банкам: забезпечити збереження якісних показників
кредитного портфеля при інтенсивному збільшенні його обсягів;
- Національному банку України: вдосконалити регулювання кредитних
взаємовідносин

між

кредиторами

обслуговування

споживчих

кредитів

і

позичальниками
та

розробити

з

приводу

механізми,

які

унеможливлять кредитування фізичних осіб без інформації про їхні реальні, а
не номінальні, доходи;
- Уряду України: здійснювати політику стабілізування економічної та
політичної ситуації у державі, реалізовувати заходи щодо забезпечення
сприятливих умов для підвищення рівня доходів населення;
- Верховній Раді України: вдосконалювати державне законодавство з
питань регулювання та контролю діяльності фінансових посередників.
З вересня 2013 р. по вересень 2014-го обсяг кредитного портфеля
споживчих кредитів збільшився на 8,8 млрд грн. Так, станом на 1 вересня
2014 р. споживчі кредити становили 64,7 % від кредитного портфеля
фізичних осіб, а станом на 1 вересня 2015 р. – 38,9 %. У структурі кредитів,
наданих фізичним особам, у розрізі валют погашення переважали кредити в
національній валюті. Так, станом на кінець 2012 р., кредити в гривні
становили 85384 млн грн, тоді як у доларах США кредитів було видано в
еквіваленті на 37751 млн грн (дані наведені в табл. 2).
З даної таблиці можна зробити висновок, що з кожним роком надання
споживчих кредитів зменшується, у 2010 р. надано 52478 млн.грн., а у 2014 р.
надано споживчих кредиті в національній валюті на 23791 млн.грн. менше.
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Це свідчить що в Україні панує фінансова криза, і тому надання споживчих
кредитів з кожним роком зменшується.
Таблиця 2
Динаміка споживчих кредитів за видами валют на кінець року,
млн.грн [3]
Споживчі кредити

2010

2011

2012

2013

2014

У доларах США

67 033

52 602

37 751

29567

15689

В євро
У гривнях

18 731,5
52 478

1 573
71 091

1 181
85 384

945
35324

622
28687

В інших валютах

1 557

924

694

588

233

122 942

126 192

125 011

66424

45231

Разом

Необхідно зауважити, що хоч сума кредитів в іноземній валюті більш ніж
удвічі менша за суму кредитів у національній валюті, це досить високий
показник. Він свідчить про високий рівень доларизації економіки, яка стала
головною причиною сильного впливу світової економічної кризи на економіку
України. Крім цього, станом на кінець 2013 р. в Україні було надано
короткотермінових (до 1 року) кредитів на суму 19,8 млрд грн, середньотермінових (1-5 років) – на суму 21,9 млрд грн, а довготермінових (більше 5
років) кредитів на суму лише 32,2 млрд грн (дані наведені в таблиці 2).
Таблиця 3
Динаміка споживчих кредитів за строками погашення, млн. грн.[3]
Споживчі кредити

До одного року

Від 1 до 5 років

Більше 5 років

2010

25 128

61 881

77 310

2011

19 219

40 584

67 507

2012

23 138

32 297

56 530

2013

19856

21946

32225

2014

9321

15327

12916

Невелику кількість довготермінових позик в Україні (порівняно з 2010 р.
вони зменшились вдвічі) пояснюють тим, що банки не відважуються брати
на себе ризики, пов'язані з довготерміновим кредитуванням, а багатьом
фізичним особам складно погодитися на умови, які висувають банки.
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Довготермінове кредитування здійснюється з метою вирішення населенням
складних споживчих потреб, переважно, інвестиційного характеру.
Основні напрями майбутнього розвитку споживчого кредитування в
Україні виокремлюються у ракурсі його сучасного стану та елементів
соціально-економічної ситуації в державі. Після подолання кризи існують
значні перспективи розвитку короткострокового кредитування населення для
придбання товарів народного споживання. Пояснюється це тим, що за такого
виду кредитування ризиковість операцій значно менша, оскільки терміни
кредитування невеликі (до одного року), а суми порівняно незначні.
Збільшення обсягів довгострокового кредитування населення є ще одним
напрямом

у

концепції

становлення

споживчого

кредитування

на

вітчизняному ринку банківських послуг. Важливою є інтенсифікація
розвитку житлового кредитування фізичних осіб. Цей сегмент ринку сьогодні
розвивається

недостатніми

темпами,

хоч

йому

прогнозують

значні

перспективи
Отже, стосовно споживчого кредиту можна виділити декілька
специфічних рис:
- це вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником,
сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживача, на відміну від позик,
які надають суб‘єктам господарювання для виробничих цілей або для
придбання активів, що породжують рух вартості;
- на відміну від інших видів кредиту, якими користуються переважно
суб‘єкти господарювання, споживчі кредити одержують фізичні особи;
- споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб населення,
тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Надання споживчих позик
населенню підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень в цілому,
та прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню
основних фондів;
- всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки
вони сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню життєвого
рівня населення, утвердженню принципів соціальної справедливості.
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Нині Україна переживає фінансову кризу, основні причини якої: тягар
зовнішнього боргу, великий дефіцит рахунку поточних операцій та слабкість
банківського сектору. За останні шість місяців попит на іпотеку значно
знизився. Обсяг видачі іпотечних кредитів зменшився з 10,2 млрд. до 2,3
млрд.грн. На це вплинула дефляцій на політика держави, жорсткі умови
видачі кредиту, зростання відсотків за кредит, коливання курсу долара.
Висновки. Споживче кредитування – найпоширеніший вид банківських
операцій у розвинених країнах світу. В Україні обсяги споживчого
кредитування зменшуються через негативний вплив фінансово-економічної
та політичної кризи, яка зумовлює підвищення кредитних ризиків; зниження
купівельної спроможності населення; зменшення довіри до банків; зростання
вартості придбання товарів у кредит.
Для подолання зазначених вище проблем необхідно забезпечити
збереження якості кредитного портфеля, удосконалення взаємовідносин між
кредиторами та позичальниками; розробити заходи для підвищення рівня
доходів населення; удосконалити державне законодавство, яке регулює
споживче кредитування; підвищити фінансову грамотність населення.
Майбутній розвиток споживчого кредитування виокремлюється у двох
напрямах: надання короткострокових кредитів для придбання товарів
народного споживання та довгострокового кредитування для фінансування
житлового будівництва.
Отже, споживчі кредити відіграють першорядну роль в економічному
зростанні країни. На сьогоднішній день ринок споживчого кредитування
починає набирати обертів свого розвитку після наслідків фінансової кризи.
Незважаючи на це існує ряд проблем, які стримують темпи росту видачі
споживчих кредитів. Основними з них є висока вартість даного виду кредиту,
що пояснюється значними ризиками, які приймають на себе банки,
недосконала система оцінки кредитоспроможності позичальників, низька
довіра клієнтів до банківських установ, а також неврегульованість процесу
споживчого кредитування на загальнодержавному рівні. Вирішення даних
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проблем дозволить активізувати споживче кредитування, що позитивно
вплине на стан макроекономічної ситуації в країні.
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О.В. Баланюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
В статті наведено класифікацію видів діяльності банку, визначено основні
складові фінансової діяльності банку, розглянуто особливості фінансової
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діяльності банку, визначено методичні завдання під час організації
фінансової діяльності банку
Ключові слова: комерційний банк, фінансова діяльність банку, інвестиційна
діяльність банку, активні операції банку.
Постановка проблеми. Ефективна діяльність банків можлива лише за
наявністю достатнього обсягу фінансових ресурсів. Головною проблемою
для поточного етапу розвитку національної економіки є подолання
негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи й перехід до
стратегії випереджаючого розвитку. Зрозуміло, що вирішення даної
проблеми

вимагає

створення

багатьох

економічних,

фінансових,

організаційних та інституціональних умов для розвитку банківського сектора
держави. Важливим також постає питання стосовно оптимізації управління
окремими банками та їх фінансовою діяльністю. Актуальність даного
напрямку дослідження пояснюється вагомістю внеску результатів фінансової
діяльності банків у добробут країни в цілому, що вимагає створення
відповідної системи управління. Масштабна активізація процесів фінансової
глобалізації, особливості впливу сучасної фінансово-економічної кризи,
відсутність підходів та методик щодо мінімізації втрат у матеріальній сфері й
на фінансовому ринку змінюють уявлення про роль фінансової системи у
розвитку світової і національних економік. Складність сучасних проблем у
вивченні особливостей фінансових відносин банку стала першопричиною
посиленої уваги науковців до дослідження специфіки фінансової діяльності
банків і складових його фінансів.
Метою статті є теоретичне обґрунтування фінансової діяльності
комерційних банків та виявлення методичних завдань під час організації
фінансової діяльності банку.
Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідження проблем фінансової
діяльності

відображено

у

наукових

працях

як

вітчизняних

учених

В. Вернадського, М. Туган-Барановського, В. Гейця, О. Заруби, І. Зятковського,
Т.

Клебанової,

Л.

Примостки,

так
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і

зарубіжних

О.

Лаврушина,

Ю. Масленчикова, О. Петрова, П. Роуза, Дж. Сінки, М. Тейлора, І. Фішера,
К. Шоупа та ін. Вивченню питань сутності та формування фінансових ресурсів
банків присвячено багато праць вчених-економістів. Вагомий внесок в
дослідження цього питання зробили такі вчені як: М. Алексеєнко, В. Бочаров,
А. Вовканич, С. Землячов, С. Коваль, О. Лаврушин, І.І. Нескородєва,
Ю.І. Єфімова, А.Мороз, О. Присяжнюк, М. Савлук, О. Хаб‘юк, М. Шевцова та
інші. Однак у працях зарубіжних та вітчизняних учених достатньо уваги не
приділено дослідженню питань сутності фінансової діяльності банку.
Виклад

основного

матеріалу.

Масштабна

активізація

процесів

фінансової глобалізації, особливості впливу сучасної фінансово-економічної
кризи, відсутність підходів та методик щодо мінімізації втрат у матеріальній
сфері й на фінансовому ринку змінюють уявлення про роль фінансової
системи у розвитку світової і національних економік. Складність сучасних
проблем у вивченні особливостей фінансових відносин банку стала
першопричиною посиленої уваги науковців до дослідження специфіки
фінансової діяльності банків і складових його фінансів.
Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» банк – це
юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного
банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучати як вклади
грошові кошти фізичних та юридичних осіб; розміщувати вказані кошти від
свого імені, на власних умовах та на власний ризик; відкривати і вести
банківські рахунки фізичних та юридичних осіб [1].
Комерційні банки, як правило, розглядаються у двох аспектах. У
широкому розумінні комерційний банк – це будь-який банк, що функціонує
на другому після центрального банку рівні банківської системи. У вузькому
розумінні комерційний банк – це банк, що виконує певний набір базових
банківських операцій, єдиною метою якого є одержання максимального
прибутку [2].
Комерційні банки самостійно встановлюють процентні ставки та
комісійну винагороду по своїх операціях. У процесі своєї діяльності банки
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виконують активні, пасивні та позабалансові операції. Пасивні операції
полягають у залученні банками ресурсів (джерел фінансування). Суть
активних операцій полягає у вкладенні коштів. Позабалансові операції не
пов'язані з безпосереднім рухом коштів, а тому до певного часу не значаться
у балансі, аж поки не знайдуть відображення в прибутках чи збитках банку
(наприклад, консультативні послуги, операції комісійного характеру) [3].

Депозитні
операції

Кредитні операції

Касоворозрахункові
операції

Консалтингові
послуги

Універсальний
банк

Трастові послуги

Інвестиційні
операції

Валютні операції

Лізингові
операції

Рис. 1. Основні види операцій та послуг універсального
українського банку
За допомогою пасивних операцій банки мобілізують тимчасово вільні
грошові кошти. Це дає банкам можливість отримати ресурси, необхідні для
надання банківських послуг. За свої засоби вкладники одержують винагороду
у вигляді відсотків або у вигляді що надаються банком послуг, а
сконцентровані на внесках засоби перетворюються на позиковий капітал,
який банки використовують для активних операцій. До групи пасивних
операцій відносяться:
- формування статутного капіталу, а також різноманітних цільових
фондів;
- прийом різних внесків, висновок їх на рахунки і обслуговування цих
рахунків;
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- залучення в оборот банку міжбанківських кредитів, у тому числі
кредитів Центрального Банку;
- емісія боргових цінних паперів (облігації, векселі, сертифікати) [2].
Можливості активних операцій банку залежать від накопичення
грошових коштів населення і від збільшення власних грошових коштів
підприємств. Активні операції банку полягають в тому, що він використовує
є в його розпорядженні власні і привернуті ресурси для отримання поточних
доходів і доходів в перспективі. Існують такі види активних операцій банку:
- кредитні операції, тобто видача позик юридичним і фізичним особам
на певний термін на злагоджену мету за умови повернення з наперед
встановленим відсотком. Ці операції банку мають важливе економічне
значення. Пряме надання в позику вільних грошових коштів їх власникам –
позичальникам в реальному житті утруднено, тому банк виступає як
фінансовий посередник, одержує грошові кошти у початкових кредиторів і
надає їх кінцевим позичальникам. Кредитні операції відрізняються великою
різноманітністю, носять масовий характер і багато разів повторюються.
Проте видача кожної позики строго індивідуальна і вирішуючи питання про
надання, банк враховує безліч різноманітних чинників;
- участь у формуванні капіталу підприємств на умовах розділення
прибутку пропорційно частки участі;
- придбання нерухомості і створення власної матеріально-технічної бази.
Пасивні і активні операції є єдністю протилежностей банківської
діяльності. Без пасивних операцій неможливі активні операції, а без активних
операцій стають безглуздими пасивні.
Посередницькі операції дозволяють банку одержувати дохід, не
вкладаючи власні засоби у вигляді комісійних за обслуговування. До цієї
групи відносяться різноманітні послуги, які банки надають своїм клієнтам.
Група посередницьких операцій дуже численна і включає наступні послуги:
1. Розрахункове обслуговування клієнтів, тобто ведення по їх
дорученню різних рахунків, здійснення платежів, і навпаки, отримання що
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належать клієнтам грошей в безготівковій формі. При цьому існує два види
розрахункових систем:
- розрахунки через систему банків – кореспондентів. В цьому випадку
банк встановлює безпосередні кореспондентські відносини з іншими банками
і здійснює розрахунки між своїми клієнтами і клієнтами банку –
кореспондента.
- розрахунки через Центральний Банк. В цьому випадку кожний банк
відкриває кореспондентський рахунок в Центральному Банку і через цей рахунок
проводяться розрахунки між ним і іншими банками. В системі розрахунків Росії
головну роль виконує розрахунково-касовий центр Центрального Банку.
3. Трастові операції, тобто управління різними цінностями за
дорученням клієнтів і на злагоджених з ними умовах.
4. Інкасові операції, тобто отримання грошових коштів по дебіторській
заборгованості клієнта.
5. Купівля-продаж іноземної валюти.
6. Надання гарантії.
7. Організація випуску цінних паперів для клієнтів і їх первинне
розміщення (андеррайтинг).
8. Брокерські операції з цінними паперами і іноземною валютою за
рахунок і за дорученням клієнта.
9. Депозитарні операції, які мають передбачають облік і зберігання
цінних паперів.
10.

Інформаційне

обслуговування

(консалтингові

послуги)

–

консультування з економічних і юридичних питань.
Кількість посередницьких операцій банків постійно зростає, і в даний
час складають більше 200. На сучасному етапі в банківській сфері
спостерігається процес універсалізації, це

призводить до того, що

змінюються взаємостосунки банків з клієнтами, що виражається в збільшенні
кількості послуг і в якісному вимірюванні структури операцій, знижується
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питома вага ощадно-позичкових операцій і збільшується об'єм операцій з
цінними паперами. Таким чином, продовжується розширення діяльності
комерційних банків. Банки, для того, щоб поліпшити свою ліквідність,
збільшити свій дохід, зайняти позиції на ринку, розвивають нехарактерні для
них операції і послуги. Не дивлячись на всю різноманітність що проводяться
банками операції переслідують тільки одну мету – це максимізація прибутку.
Основою діяльності банку є його фінансова діяльність. І. Бланк у
широкому розумінні під фінансовою діяльністю підприємства визначає всі
аспекти управління фінансами окремого господарюючого суб'єкта, у
вузькому значенні під фінансовою діяльністю підприємства – управління
грошовими потоками, що пов'язані з вибором і обслуговуванням зовнішніх
джерел його фінансування.
Фінансова діяльність банку - різновид економічної, тому вона повинна
бути організована ефективно і формувати прибуток, за рахунок якого
поповнюють власні кошти (капітал) банку та збільшують його ресурсний
потенціал. Це сприяє як збільшенню обсягів залучених коштів, так і
отриманню додаткового прибутку.
Метою фінансової діяльності банку є розміщення власних, запозичених і
залучених ресурсів у активні операції для подальшого збільшення капіталу за
рахунок отримання прибутку. З 1999 р., згідно з чинними в Україні
стандартами

бухгалтерського

обліку

та

фінансової

звітності,

всю

господарську діяльність поділяють на три види: операційну, інвестиційну та
фінансову (рис. 2).
Внаслідок операційної діяльності банку виникають такі доходи і
витрати: процентні доходи та витрати; комісійні доходи та витрати; результат
від торговельних операцій; інші операційні доходи та витрати; загальні
адміністративні витрати; відрахування в резерви; повернення списаних
активів; непередбачені доходи та витрати; податок на прибуток.
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Види діяльності

Операційна

Надзвичайні
події

Фінансова

Звичайна

Основна діяльність

Діяльність, що триває

Інвестиційна

Інші операції

Діяльність, яку припиняють

Рис. 2. Класифікація видів діяльності банку
Інвестиційна діяльність банку характерна придбанням і продажем
довготермінових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами
грошових коштів. За результатами інвестиційної діяльності банк визначає:
- доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в
асоційовані компанії;
- доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у
дочірні установи;
- доходи (витрати) за операціями з реалізації (придбання) інвестиційних
цінних паперів, зокрема цінних паперів до погашення;
- доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та
нематеріальних активів тощо.
Фінансова діяльність банку визначено стандартами як діяльність, що
спричиняє зміни обсягу та складу власного і запозиченого капіталу банку, але
фактично характеризує тільки зміни у капіталі банку, оскільки субординований
борг теж є капіталом банку другого рівня. Це підтверджується переліком
результатів операцій, що пов'язані з фінансовою діяльністю банку, а саме: доходи
(витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу; доходи (витрати) за
субординованим боргом; дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;
доходи, які виникають внаслідок випуску інструментів власного капіталу тощо.
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Складові фінансової діяльності банку
Здійснення банківських
операцій

Формування та
використання
фінансових ресурсів
Розміщення
ресурсів

витратних
результативних

Джерела
ресурсів

ліквідності

доходів
витрат

Аналіз фінансових
ресурсів

прибуткових

Визначення
фінансових
результатів

платоспроможності

рівня
банківських
ризиків

прибутків
рентабельност
і

Рис. 3. Основні складові фінансової діяльності банку
Наведена класифікація видів діяльності стосується лише процесів
організації та аналізу руху грошових коштів, оскільки і операційна, й
інвестиційна діяльність банку є складовими фінансової. Фінансову діяльність
банку розглядають згідно з методологічним підходом І. Бланка на двох
рівнях.
На першому рівні – це фінансова діяльність у вузькому розумінні, яка
охоплює комплекс завдань щодо формування фінансового результату
діяльності банку, визначення прибутку та обсягів податків, розрахунку
основних

фінансових

показників,

що

характеризують

ефективність

діяльності банку тощо.
На другому рівні – фінансова діяльність банку в широкому розумінні є
комплексним поняттям та охоплює три складові: здійснення банківських
операцій, формування і використання фінансових ресурсів, визначення й
аналіз фінансових результатів (рис. 3).
Висновки.

Під фінансовою діяльністю банку потрібно розуміти всі

заходи та операції, що пов'язані з акумуляцією власного, залученого і
позичкового капіталів, їх використанням, примноженням й своєчасним
поверненням. Фінансова діяльність банку має такі основні особливості:
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1. Вона є головною формою забезпечення розвитку банку як
фінансового посередника у створенні умов для безперервного руху
фінансових потоків. Завдання фінансової діяльності та її масштабів
визначаються місією та стратегією розвитку діяльності банку, його
загальною

політикою,

яка

складається

з

підпорядкованих

політик

(депозитної, процентної, кредитної, інвестиційної, валютної, облікової та ін.).
Така діяльність банку, забезпечуючи джерела формування фінансових
ресурсів для розвитку основної діяльності, сприяє реалізації стратегічних
цілей банку.
2. Фінансова діяльність банку є стабільною. Основними функціями
сучасного банку є трансформаційні, зумовлені посередницькою місією банків
та їх особливим місцем серед фінансових посередників зокрема [З, с. 551].
Виявлення особливостей фінансової діяльності банку та форм її впливу
на загальну суму його прибутку дає змогу сформулювати два найважливіші
критеріальні завдання цієї діяльності: мінімізацію вартості додатково
залученого капіталу; оптимізацію структури джерел додатково залученого
капіталу. Ці завдання істотно впливають на загальний рівень його прибутку.
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УДК 369.03:336.717.8
О.П. Барданова
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОГО
РИНКУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Розглянуто місце страхових компаній в системі фінансових посередників.
Визначено функції страхових компаній як фінансових посередників.
З‘ясовано, що страхові компанії виконують роль фінансового посередника
шляхом здійснення інвестиційної діяльності в процесі використання
сформованого ними інвестиційного потенціалу.
Ключові слова: фінансове посередництво, фінансові посередники, страхові
компанії, інвестиційний потенціал страховика, страхові резерви, активи,
якими представлені резерви, інвестиційна діяльність страховика.
Постановка проблеми. Фінансування економічного зростання в
Україні набуває все більшого значення. У цьому контексті аналіз розвитку
страхового ринку як принципово нового напрямку залучення фінансових
ресурсів для фінансування економіки країни досліджено ще недостатньо. У
сучасних умовах глобалізації й інтеграції економічних процесів діяльність
страховиків як інвесторів уважається досить привабливою, особливо коли
вони постають у ролі постачальників інвестиційних ресурсів. Саме
формуванню додаткових джерел фінансування за рахунок можливостей
страхового ринку присвячена ця стаття.
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Аналіз останніх досліджень. Проблеми страхового ринку досліджували
такі вітчизняні й зако доні науковці й фахівці, як В. Базелевич, П. Алексєєв,
Н. Нікуліна, С. Березіна, Т. Яворська, М. Александрова, В. Поровозник,
О. Гвозденко, О. Гаманкова, Ю. Воробйов та інші, проте питання щодо
можливостей формування інвестиційних і фінансових ресурсів страховими
компаніями для фінансування економічного розвитку країни на сьогодні
залишаються невирішеним і потребують подальшого дослідження.
Метою статті є розгляд інвестиційного потенціалу суб‘єктів страхового
ринку України, їх впливу на інвестиційний клімат та стабілізацію
економічних процесів в країні з урахуванням міжнародного досвіду
Останнім часом діяльність страхових компаній стала виходити далеко
за межі страхової діяльності, тим самим перетворюючи їх на найпотужніші
фінансово-кредитні інститути. Страховий сектор є важливою ланкою в
системі фінансового посередництва в промислово-розвинутих країнах світу,
де страхові компанії за розміром загальних активів перебувають на другому
місці після банківських інститутів.
Виникнення та існування фінансових посередників є об‘єктивним
процесом, зумовленим суспільним поділом праці, за якого операції з
купівлі-продажу

виокремлюються

в

самостійний

вид

діяльності,

перетворюючись із непрофесійної (неспеціалізо- ваної) в професійну
(спеціалізовану) функцію.
У процесі поступового розвитку на фінансовому ринку сформувалися
певні типи фінансових посередників, які прийнято класифікувати в залежно
від типу їх діяльності та функцій, що вони виконують, а саме: фінансові
посередники

депозитно-кредитного

типу;

фінансові

посередники

контрактно-заощаджувального типу; цільові (інвестиційні) фонди; інші
фінансові компанії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність інвестиційної
діяльності, інструменти її здійснення і правовий аспект страхового бізнесу
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розглянуті

в

працях

В.

Аленічева,

Н.

Нікуліної,

Ю.

Фогельсона,

М. Юлдашева. З‘ясуванню сутності страхових інвестицій присвячені праці
В.

Базилевича,

А.

Барановського,

О.

Василика,

А.

Василенко,

Ю. Журавльова, В. Грушко, К. Коваленко, Н. Ткаченко, Т. Яворської та ін.
Високо оцінюючи внесок вчених у розвиток інституту страхових відносин,
слід відзначити, що ще недостатньо дослідженими залишаються питання
щодо визначення сутності страхових компаній як фінансових посередників,
їх інвестиційного потенціалу і його ролі у відтворювальній системі та впливу
на соціально-економічний розвиток країни.
Виклад основного матеріалу. Можливості виконання страховими
компаніями ролі фінансових посередників у цілому і здійснення ними
інвестиційної діяльності визначаються умовами зовнішнього середовища їх
функціонування: наявністю адекватної ринкової інфраструктури, зокрема
функціонуючого фондового ринку; розвитком інсти- туційних інструментів;
стійкістю фінансової системи в цілому і банківської; наявністю ефективної
системи фінансового права.
Враховуючи, що сучасна українська економіка гостро потребує
інвестиційних ресурсів, питання оцінки інвестиційного потенціалу страхових
компаній, можливостей та ефективності його використання на сьогодні є
доволі актуальними.
Так, на думку Н. Ткаченко, ―інвестиційний потенціал страховика‖ це сукупність грошових коштів, які є тимчасово та відносно вільними від
зобов‘язань і використовуються з метою отримання інвестиційного
доходу [5].
Розмір страхових резервів і власний капітал страховиків є головними
джерелами формування їх інвестиційного потенціалу та становлять основну
його частину в абсолютному виразі.
Здатність до акумулювання значних грошових потоків і спрямування їх
на розвиток економіки перетворює страхові компанії на потужних
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інституційних інвесторів. Критеріями, що дають підстави відносити страхові
компанії до інституційних інвесторів, є: значна частка ринку інвестицій;
участь в інвестиційних операціях на регулярній основі; посередницький
характер інвестиційної діяльності [6, с. 196].
Відмінності в природі страхового ризику, способах формування
страхових резервів і строках договорів страхування визначають специфіку
інвестиційної

політики

страховиків

загального

страхування

і

тих

страховиків, які надають послуги зі страхування життя, узагальнено в
таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика інвестиційної діяльності
продуктів страхування життя і страхування іншого, ніж страхування
життя [7, с. 301-302]
Порівняльна
характеристика

Страхування
життя

Страхування інше, ніж
страхування життя

Довгостроковість Довгостроковий характер
Короткостроковий характер
Дохідність
Необхідно отримання стабільного
Менші вимоги щодо
доходу, оскільки прибуток від
дохідності порівняно з
інвестиційної діяльності враховується ліквідністю вкладень
при визначенні розміру страхової премії
Ліквідність
Не відіграє значної ролі, оскільки
Є найважливішим принципом
потреба в грошових коштах
інвестування активів
покривається за рахунок узгодження
строків виплат зі строками інвестування
Врахування
Необхідно враховувати інфляцію,
За ризиковими видами
інфляційних
оскільки договори довгострокові
страхування інфляцію можна
процесів
не враховувати
Обсяг інвестицій змінний
Обсяг
Значний, який постійно збільшується за
інвестицій
рахунок капіталізації
Узгодження
Строк виплат часто є визначеним у
Строк виплат величина
строків виплат
договорі страхування (страхування на випадкова. Необхідно
дожиття)
враховувати розподіл збитків
протягом року за різними
видами страхування

Фактори, які впливають на інвестиційні можливості страховика і,
відповідно, впливають на формування його інвестиційного потенціалу, можемо
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об‘єднати в групи прямих, які у свою чергу можуть бути головними і
корегуючими, та опосередкованих. До прямих головних належать: розмір
страхових резервів (резерви зі страхування життя та резерви з видів інших, ніж
страхування життя) і власний капітал страховика (статутний капітал та вільні
резерви). До прямих корегуючих належать: обсяг страхових премій, що
акумулюється страховиком, обсяг страхових виплат і страхових відшкодувань
за договорами страхування, структура страхового портфеля, терміни, на які
укладено договори страхування, розмір дебіторської заборгованості страховика,
достатність капіталу страхової компанії та рентабельність капіталу.
Опосередкованими факторами, що впливають на розмір інвестиційного
потенціалу страхової компанії, є: кількість укладених страховиком договорів
страхування, сукупна страхова сума (обсяг страхових зобов‘язань), мережа
філій

страховика,

рейтинг

страхової

компанії,

рівень

податкового

навантаження на страховий бізнес, ставка дохідності фінансового ринку,
ефективність секторів економіки, рівень життя населення, чистий дохід від
інвестицій та ін.
Звертаючись до закордонної практики провадження діяльності з
акумулювання тимчасово вільних коштів економічних суб‘єктів фінансовими
посередниками, виявляємо, що страхові компанії становить серйозну
конкуренцію банківським установам [1]. Стосовно України, то станом на
01.01.2012 сукупні активи комерційних банків і небанківських фінансовокредитних установ (НФКУ) становили - 941,3 млрд грн. (117,81 млрд дол.), з
них банкам належить - 880,3 млрд грн. (110,17 млрд дол. - 93,5 % від
загальної кількості активів фінансового ринку), НФКУ - 59,945 млрд грн. (7,5
млрд дол.), зокрема страховим компаніям - 48,12 млрд грн. (6,02 млрд дол.
або 80,27 % від загальної величини активів НФКУ та 5,11 % від загального
розміру активів фінансового ринку) [2; 4].
Середній розмір активів на одну компанію - 0,109 млрд. грн. близько
10,2 млн євро [2; 3]. Не дивлячись на вливання капіталу в страхову індустрію,
страховий ринок України вважається низько капіталізованим. І це проблема
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не тільки страхового ринку, але й фінансового в цілому. Рівень капіталізації є
критично низьким, що не сприяє створенню привабливих умов для припливу
капіталу в українську економіку.
З метою оцінки реалізації інвестиційної функції українськими
страховиками на практиці проведемо аналіз обсягів сформованих ними
страхових резервів і напрямів їх розміщення в дохідні активи.
Протягом аналізованого періоду на фоні зростання обсягів зібраних премій
відбувалося також відповідне зростання активів і резервів страховиків [2; 3].
Станом

на

кінець

2011

року

загальний

обсяг

сформованих

страховиками страхових резервів становив 11 601 млн грн., що на 947 млн
грн. більше, ніж на аналогічну дату 2010 року (у 2008 році - 10 904 млн грн.,
у 2009 році - 10 141 млн грн.) [2; 3]. Загальні активи страховиків зростали
значно швидшими темпами, аніж величина страхових резервів. Такий стан
речей може бути наслідком дооцінки активів на звітні дати для виконання
нормативних значень.
Наведені в джерелах [2; 3] дані свідчать про збільшення питомої ваги
резервів зі страхування життя (математичних резервів) у загальному обсязі
сформованих страхових резервів українськими страховиками. У першу чергу
це пов‘язано зі зростанням попиту на накопичувальні контракти з
елементами капіталізації, що є наслідком проведеної в Україні пенсійної
реформи. На жаль, таке зростання не було викликано позитивними кроками
держави в цьому напрямі - не з‘явилися податкові пільги щодо сплати
податку на доходи громадян, не впровадилися механізми кредитування на
фінансування

будівництва

чи

придбання

нерухомості,

а

навпаки

-

негативними очікуваннями громадян щодо якості пенсійного забезпечення в
недалекому майбутньому.
Подані в джерелах [2; 3] статистичні дані про обсяги та напрями
розміщення технічних резервів українськими страховиками за період 20062011 рр. свідчать, що обсяг мобілізованих страховими компаніями
фінансових ресурсів є незначним.
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Протягом усього аналізованого періоду переважаючими видами
інвестицій є банківські вклади, питома вага яких в окремі роки коливалася
від 33,9 % у 2010 році до 48,1 % у 2007 році, великою також є частка
перестраховиків - більше ніж 20 % протягом усього аналізованого періоду,
винятком є 2011 рік з питомою вагою всього 12,1 %, тобто в інвестиційному
портфелі українських страховиків переважають активи, що характеризуються
найвищою ліквідністю.
Умовно-позитивним

фактором,

що

впливає

на

збільшення

можливостей здійснення страховиком інвестиційної діяльності, можна
вважати невисокий рівень збитковості страхових операцій, це дозволяє
страховикам залишати в розпорядженні значні кошти після виконання
страхових зобов‘язань і фінансування витрат на ведення справи. Потенційні
можливості до зростання інвестиційної діяльності страхових компаній ми
вбачаємо в збільшенні обсягів страхових послуг зі страхування життя і саме в
цій царині держава має впровадити стимулювальні механізми, в основному
податкового характеру, що спонукають до придбання контрактів зі
страхування життя як фізичних, так і юридичних осіб (такі механізми широко
використовуються в економічно розвинених країнах).
Певні відмінності спостерігаємо в інвестиційній діяльності страховиків, що
здійснюють страхування життя, так намітилася стійка тенденція до збільшення
частки цінних паперів, що емітуються державою з 7,59 % у

2006 році до

30,8 % у 2011 році в активах, якими представлені математичні резерви.
Трендом 2011 року є значне скорочення частки прав вимог до
перестраховиків - усього 3,3 %. Як негативний фактор слід відзначити різке
зниження в активах питомої ваги облігацій, починаючи з 2009 року з 9,21 % у
2008 році до 2,4 % у 2011, що відповідає загально-ринковим тенденціям
інвестування.
Спільними

тенденціями

інвестиційної

політики

українських

страховиків, незалежно від їх спеціалізації, у частині категорій активів для
покриття страхових резервів, якими найчастіше користувалися страховики,
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були банківські вклади (депозити), розрахунковий рахунок, а також
інвестування в цінні папери, зокрема цінні папери, що емітовані державою.
Слід відзначити той факт, що фінансова криза абсолютно не вплинула
на структуру напрямів інвестування коштів страхових резервів. На нашу
думку, це є результатом того, що поведінка страхових компаній як інвесторів
зумовлена

особливостями

страхової

системи,

зокрема

обов‘язком

дотримуватися вимог нормативної бази щодо параметрів і пропорцій
розміщення коштів страхових резервів. Саме цей аспект відрізняє страхову
компанію від інших фінансових посередників - діяльність щодо залучення
тимчасово вільних коштів економічних суб‘єктів і діяльність щодо їх
розміщення є жорстко регульованими і регламентованими з боку держави.
Страховик, постаючи в ролі інвестора, не лише генерує додаткове
джерело доходу, але й піддається впливу низки фінансових ризиків
(зниження вартості активів, неповернення активів, у які розміщені кошти
страхових резервів), реалізація яких може призвести до збитків і поставити
під

сумнів

його

здатність

виконувати

зобов‘язання

за

договорами

страхування і, у загальному підсумку, негативно вплинути на фінансову
стійкість страховика.
Протягом

аналізованого

періоду

інвестиційний

портфель,

як

страховиків загального страхування, так і компаній зі страхування життя,
характеризується відносною стабільністю. Проведений аналіз структури
активів страховиків свідчить, що основний принцип, яким керуються
українські страховики при розміщенні коштів, це принцип ліквідності.
Дані стовно інвестиційної діяльності страхових компаній України
свідчать про мізерність їх інвестиційного потенціалу. Як бачимо, в Україні,
не

зважаючи

на

зростання

обсягу

активів

страхових

компаній,

в

інституційній структурі фінансових посередників вони займають незначну
питому вагу, а тому передчасно стверджувати, що страхові резерви
українських страховиків є важливим інвестиційним чинником.
Причинами, що визначають низький розвиток страхової інвестиційної
діяльності в Україні, є:
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• недостатньо розвинутий фондовий ринок та обмеженість ефективних

і надійних фондових інструментів;
• жорстке державне регулювання процесу розміщення коштів

страхових резервів;
• недостатність державного регулювання інвестиційних процесів;
• недостатній обсяг інвестиційних ресурсів в окремо взятого

страховика, що обмежує його інвестиційні можливості;
• відсутність відкритої інформації про потенційні об‘єкти

інвестування;
• обмеження інвестиційної діяльності, що пов‘язано з вимогами

засновників, угодами з партнерами, наприклад, банками;
• наявність високих інвестиційних ризиків і низький рівень

корпоративного управління;
• відсутність наукових досліджень з проблем підвищення ефективності

інвестиційної діяльності страхових компаній.
Висновки.

Отже,

страхові

компанії

як

фінансові

посередники

характеризуються специфічними ознаками, функціями, завданнями та роллю
в економіці, що потребує подальшого дослідження їх місця в системі
фінансового посередництва України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯДОХІДНОЇ
ТА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ
У статті дослідженні питання управління доходами Пенсійного фонду,
особливості планування та використання видаткової частини бюджету
Пенсійного фонду України.
Ключові слова: бюджет Пенсійного фонду, пенсійне забезпечення, страхові
внески, видатки, пенсійні виплати.
Постановка

проблеми.

Ефективність

функціонування

та

стійкий

фінансовий стан бюджету Пенсійного фонду залежить від прийнятного
співвідношення власних надходжень і обсягів потреб на їх витрачання та
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передбачає спроможність своєчасного і повного виконання зобов‘язань за
розрахунками перед громадянами – отримувачами пенсійних виплат.
Відповідно, створення фінансово незалежної пенсійної системи, яка б могла
забезпечити гідний рівень життя людей пенсійного віку, – один з основних
пріоритетів пенсійної реформи.
Аналіз останніх публікацій. Теоретико-методологічні та прикладні
питання обґрунтування особливостей формування доходів та видатків
залишаються предметом постійних наукових досліджень та дискусій. Ці
нагальні проблеми викладаються у публікаціях, прес-конференціях, статтях
науковців, політиків та державних діячів. Зокрема, це роботи І.В. Гнібіденко,
О.О. Биліної, О.О. Бозняка, Т.О. Гузик, Н.М. Дєєвої, Б.Л. Зайчука,
Л.М. Качана, О.П. Коваль, Т.В. Колєснік – Омельченко, Ю.С. Кривобока,
В.В. Луковича, В.І. Надраги, І.В. Оклей, Л.О. Омелянович, Н.С. Рад,
П.О.

Розенко,

А.П.

Соловйова,

О.М.

Соломки,

Л.Ю.

Тернової,

Л.Ю. Ткаченко, А.В. Черкасова, В.О. Шкумат, Г.М. Якименко.
Мета. Основна мета статті полягає у розробці заходів щодо
вдосконалення

доходів

пенсійної

системи

на

підставі

теоретичного

дослідження функціонування Пенсійного фонду та аналізу ефективності
різних джерел формування його доходів, а також визначити засади
формування видаткової частини бюджету, виявити основні фактори, що
впливають на структуру показників виконання видаткової частини бюджету
даного фонду.
Виклад основного матеріалу. Пенсійний фонд України як провідний
орган пенсійного забезпечення в контексті соціального захисту населення є
найбільшим позабюджетним цільовим фондом. У своїй діяльності Пенсійний
фонд керується законодавчими і нормативними актами, які окреслюють його
завдання і функції, зокрема, збір та акумуляцію обов‘язкових страхових
внесків, призначених для пенсійного забезпечення й виплат допомоги.
Пенсійна система охоплює всіх непрацездатних громадян похилого віку,
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інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати яким проводяться у
формі пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат,
додаткових пенсій. Кошти на реалізацію Державної пенсійної програми
формуються за рахунок надходжень від:
- обов‘язкових внесків підприємств, установ, організацій;
- обов‘язкових внесків громадян;
- додаткових та спеціальних зборів (податків);
- коштів Державного бюджету;
- інших надходжень [3].
В Україні створено єдину систему пенсійного забезпечення. Вона
виявляється насамперед у тому, що виплата пенсій практично всім
категоріям пенсіонерів здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду
Україні і частково - за рахунок фінансування з Державного бюджету.
Сьогодні головним завданням, що стоїть перед Пенсійним фондом України, є
забезпечення стабільності пенсійних виплат.
З прийняттям Закону України ―Про загальнообов‘язкове державне
пенсійне страхування‖ встановлено розмежування джерел фінансування
пенсійних виплат за різними пенсійними програмами між Державним
бюджетом України та бюджетом Пенсійного фонду. Виходячи із цього,
джерела формування бюджету Пенсійного фонду можна систематизувати
так: власні кошти Пенсійного фонду; кошти, що надійшли із Державного
бюджету; кошти державних позабюджетних фондів. Переважну частину
доходів фонду утворюють власні доходи, що становлять практично 90% від
обсягу всіх надходжень [1].
Як фінансова інституція Фонд адмініструє кошти солідарного рівня
пенсійної системи України. На сьогодні у сфері національних фінансів ці
кошти є другою за обсягом після державного бюджету системою
акумулювання та розподілу коштів.
Програмою

реформування

пенсійної

системи

було

передбачено

поступове зменшення фінансування Пенсійного фонду із Державного
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бюджету України.Але, як бачимо, залежність Пенсійного фонду з року в рік
збільшується. Збільшується мінімальний розмір пенсії, зростає кількість
доплат до пенсій, кількість отримувачів пенсій, а також збільшується розмір
дотацій із Державного бюджету для збалансування бюджету Пенсійного
фонду України. Таким чином, доходи Пенсійного фонду формуються задля
фінансування напрямків використання коштів. Проблема наповнюваності
дохідної базиПенсійного фонду залишається нагальною. Серед причин цього:
демографічні

процеси,

зменшення

чисельності

зайнятого

населення,

зростання різногороду пільгових і прирівняних до них категорій пенсіонерів.
Збільшувати дохідну базу неможливо без проведення пенсійної реформи, яка
забезпечить зростання і стабільні виплати пенсій, стане потужним чинником
інвестування вітчизняної економіки. Якщо не запроваджувати другий рівень
пенсійної системи, то в середньостроковій перспективі відношення середньої
пенсії до середньої заробітної плати знизиться майже вдвічі. Пенсійні
видатки зростають високими темпами Нині на 10 платників пенсійних
внесків вУкраїні припадає в середньому 11 пенсіонерів. З такою тенденцією
до 2050 року кількість пенсіонерів перевищить кількість платників внесків на
25%. Це спричинити додатковий тиск на бюджет Пенсійного фонду та
Державний бюджет України. За таких обставинах нашу країну в
найближчому майбутньому чекає криза не тільки пенсійного забезпечення, а
передусім ще більше ускладнення демографічної ситуації і погіршення
макроекономічних показників розвитку, адже значна частина державного
бюджету буде спрямована на покриття дефіциту солідарної системи
пенсійного забезпечення [2,c.5].
Виходячи з причин дефіциту Пенсійного фонду України та проблем
пенсійного

забезпечення,

слід

здійснити

такі

невідкладні

заходи

реформування нормативно-правової бази пенсійного страхування:
1.

Посилити

контроль

за

ефективністю

управління

коштами

загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування, скасувавши
практику фінансування адміністративних витрат ПФУ з його власних коштів.
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2. Запровадити практику фінансування адміністративних витрат,
пов‘язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду, з
Державного бюджету України.
3. Скасувати необґрунтовані пільги для осіб, що не є інвалідами.
4. Встановити обмеження на максимальний розмір пенсій для окремих
категорій громадян.
5. Обмеження прав на дострокове отримання пенсії, отриманої із
солідарної системи.
6. Зменшення існуючої заборгованості до Пенсійного фонду.
Резервами

збільшення

доходів

Пенсійного

фонду

може

бути

впровадження наступних заходів:
1. Виведення заробітної плати з тіні. В Україні35% зарплати знаходиться
в тіні, тобто з неї не платять податки і пенсійні внески. За даними
розрахунків Федерації профспілок було виявлено, що120 млрд. грн. на
заробітну плату робітникам виплачуються без податків і

внесків. Щоб

схилити роботодавців до сплати внесків, потрібно застосовувати жорсткі
санкції. Є також два види тіні: коли людині в конверті доплачують до
офіційної зарплати і коли – а це більшість випадків – відсутній трудовий
договір. Це абсолютне порушення трудового законодавства. Є й інший шлях,
нерепресивний: державі, роботодавцям, профспілкам потрібно домовлятися
між собою, проводити діалог про легалізацію трудових відносин так, щоб
ніхто не залишився в програші [5].
2. Створення додаткових робочих місць.
3. Прийняття законодавства щодо правового регулювання органів
Пенсійного фонду до можливостей стягувати існуючу заборгованість
напряму без втручання Державної виконавчої служби.
4. Запровадити можливість добровільного страхування студентів.
5. Зменшення обсягу наданих пільг населенню. Це стосується тих
громадян, які отримують високу пенсію. Пільги повинні надаватися
малозабезпеченим громадянам.
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6. Обмеження пенсій працюючим пенсіонерам.
7. Обмеження прав на дострокове отримання пенсії із солідарної
системи.
8. Скасувати мінімальні гарантовані пенсії, що стимулюватиме громадян
відмовлятись від нелегальних зарплат. Таким чином,запропоновані шляхи
збільшення дохідної бази ПФУ при одночасному введенні їх в дію значно
підвищить розмір доходів та зменшить обсяг дефіциту бюджету Фонду[4].
Висновки. На підставі аналізу дослідження доходів Пенсійного фонду
України встановлено, що вони відіграють першочергову роль у забезпеченні
соціальних потреб населення. Значна частина цих доходів формується
завдяки власним коштам із залученням переданих ресурсів, а саме – коштів з
Держбюджету. Сформованих за рахунок пенсійних внесків власних коштів є
замало для того, щоб повністю профінансувати відповідні видатки.
Найважливішими чинниками, які здійснюють негативний вплив на механізм
формування бюджету ПФУ зокрема й на економіку України загалом, є
тінізація ринку праці, основною причиною якої є значне податкове
навантаження підприємств; погіршення демографічної ситуації в Україні;
переобтяження

пенсійної

системи

Враховуючи це, з метою оптимізації

України

пільгами

й

виплатами.

управління процесами формування

доходів подальше реформування пенсійної системи України є вкрай
необхідним. Запропоновані заходи щодо збалансування бюджету ПФУ, а
сааме встановлення обмеження максимального розміру пенсій, фінансування
адміністративних витрат ПФУ з Державного бюджету, зменшення обсягу
пільг для населення, виведення заробітної плати з тіні, створення додаткових
робочих місць, протидія корупції, легалізація бізнесу, реформування
пенсійної системи введенням другого рівня – накопичувальної системи –
дадуть змогу зекономити та збільшити надходження коштів, а доведення
пенсійної реформи до вирішального етапу дасть змогу значно послабити
соціальне навантаження на працюючих ,вдосконалити систему розподілу
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пенсійних коштів; надати можливість накопичувати максимальні пенсії із
власних доходів; гарантувати виплати пенсій на довгострокову перспективу;
стабілізувати фінансове становище державного бюджету.
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Розглянуто поняття ресурсної бази фінансово-кредитних установ, її основні
складові та фактори, що впливають на ресурсні проблеми фінансово64

кредитної установи. В процесі дослідження було проведено аналіз стану
зобов’язань та власного капіталу в цілому по всій банківській системі України
та виявлено позицію АТ «Райффайзен Банк Аваль» серед інших установ.
Ключові слова: ресурсна база банку, регулятивний капітал, залучені
кошти, запозичені кошти, депозитні вклади, міжбанківський кредит.
В

умовах

перебудови

і

реформування

банківської

системи

та

становлення фінансово-кредитного ринку в Україні, банкам необхідно
впровадити виважену та реалістичну політику свого майбутнього розвитку,
максимально адаптовану до вимог світового та національного ринків. Наразі
серед основних завдань комерційних банків найважливішим є вибір
найкращого шляху формування ресурсного потенціалу, що відповідатиме
існуючій економічній ситуації і сприятиме оптимальному вирішенню
проблеми прибутковості та ліквідності.
Метою статті є дослідження процесу формування ресурсної бази
банківської системи України.
Проблеми формування ресурсної бази банків у своїх працях розглядали
багато українських науковців, серед яких Алексеєнко М.Д., Васильченко
З.М., Герасимович А.М., Дзюблюк О.В., Дмитрук Ю. М., Мороз А.М.,
Савлук М.І., Чуб О.О., а також такі зарубіжні вчені, як Лаврушин О.І.,
Мамонов І.Д., Молчанов А.В., Тавасієв А.М. та інші.
Ресурсна база - це сукупність грошових коштів, що перебувають у
розпорядженні банку, формуються з різних джерел та використовуються
установою для здійснення активних операцій.
Сучасні ресурсні проблеми банків обумовлені багатьма факторами як
зовнішнього, так і внутрішнього характеру (рис. 1).
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Рис. 1. Фактори впливу на ресурсні проблеми банку в сучасній
економічній ситуації
Вирішення проблем, які виникають під впливом вище перерахованих
факторів, вимагає від банків оптимізації ресурсної політики [1, с. 70-79].
Джерелами формування ресурсів банків, є акумуляція грошових коштів
юридичних та фізичних осіб, а також створення власного капіталу.
Необхідно відмітити, що більша частина ресурсів формується саме за
рахунок залучених та позичених коштів, а не власних. Таким чином,
відсоткова частка залучених в середньому по банківській системі країни
складає близько 80% від загального обсягу ресурсів, а решта (20%) припадає
на власний капітал. Зазначений відсоток кредитних ресурсів є досить
залежним від умов функціонування банків, які не завжди бувають
сприятливими. Тому значну роль у формуванні ресурсного потенціалу
відіграють і власні кошти, насамперед через те, що дозволяють суттєво
мінімізувати ризики кредитної діяльності банків [3, с. 23].
Згідно з статтею 30 Закону України „Про банки та банківську
діяльність‖ регулятивний капітал банку складається з основної та додаткової
частин [4].
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Основний капітал, або капітал 1-го рівня, включає сплачений і
зареєстрований статутний капітал і розкриті резерви (резервний капітал,
нерозподілений прибуток, амортизаційний, страховий та інші фонди
спеціального призначення).
Статутний капітал формується за рахунок первинного та періодичного
випуску простих та привілейованих акцій, а також прибутку минулих
періодів у вигляді дивідендів та додаткових внесків власників, що направлені
на збільшення статутного капіталу. Розмір та порядок формування
статутного капіталу будь-якого банку регулюється статутом відповідної
установи та повинні відповідати вимогам чинного законодавства і
резолюціям НБУ [4].
Додатковий капітал може включати: нерозкриті резерви, резерви
переоцінки, гібридні капітальні інструменти, субординований борг. Для
визначення розміру регулятивного капіталу банку загальний розмір капіталу
1-го і 2-го рівнів додатково зменшується на такі показники (рис. 2).

Показники,
на які
зменшується
розмір
регулятивно
го капіталу

Рис. 2. Показники, на які зменшується загальний розмір
регулятивного капіталу [2, с. 151-154]
Дані про структуру регулятивного капіталу найбільших банків України
станом на 01.01.2015 року наведено в табл. 1.
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Таблиця 1
Структура регулятивного капіталу провідних банків України
станом на 01.01. 2015, млн. грн. [8]
ғ

Назва банку

Приватбанк
Ощадбанк
Укрексімбанк
Дельта Банк
Промінвестбанк
Укрсоцбанк
Райффайзен Банк
Аваль
8 Сбербанк Росії
9 Альфа-Банк
10 ВТБ Банк
11 "НАДРА"
12 Перший Український
Міжнародний Банк
13 Банк Фінанси та
Кредит
14 Укрсиббанк
15 ОТП Банк
16 Укргазбанк
1
2
3
4
5
6
7

Статутний Емісійні
капітал різниці

Усього
Нерозподі Резервні та Резерви
власного
лений
інші фонди переоцін
капіталу
прибуток
банку
ки

18 100,7
18 302,5
16 689
3 727
8 212
2 468
3 002,8

19,7
0
0
0
5,3
1 655,1
3 033,3

882,1
-8 561,4
-9 644,1
46,3
-8 358,8
-2 413,5
-2 321,1

1 445,1
270
162,9
975,7
0
2 332,2
316,9

1 248,3
1 139,2
1 328,4
0,72
1 801,7
2 196,8
2 116,4

22 696,4
22 749,2
13 536,2
4 749,7
6 075,5
6 23,6
6 148,3

3 392,5
4 639,1
5 415,8
3 890,4
3 294,5

270,6
0,006
0,001
638,9
101,7

-826,5
-1 660,8
-1 681,7
-1 726,9
-74,5

797,5
294
0
0,32
689

270,1
237,3
153,6
188,6
766,6

3 904,1
3 509,7
5 087,7
3 385,5
4 777,3

2 800

0

-459,5

0

45,7

2 649,1

1 774,3
2 868,2
9 481,6

811,3
2,8
135,9

-870
-1 999,1
-8 508,5

58
512,4
226,2

7,0
-9,4
235,3

1 780,6
1 374,8
1 570,5

Залежно від стану економіки країни, міжнародних фінансово-кредитних
та валютних ринків і змін курсу національної валюти Національний банк
України переглядає мінімальний розмір регулятивного капіталу. Так,
Постановою правління Нацбанку від 17 листопада 2014 року ғ 723 "Про
затвердження змін до інструкції про порядок регулювання діяльності банків в
Україні" нормативне значення мінімального розміру статутного капіталу
банку (Н1) було підвищене з 120 млн. грн. до 500 млн. грн. щодо запобігання
негативному впливу на стабільність банківської системи.
Для банків, які почали функціонувати до 11 липня 2014 р., передбачено
поетапно на протязі десяти років привести встановлений мінімум до нового
рівня. Норматив для таких банків (Н1) має становити 500 млн. грн. з 11 липня
2024 року і поступово збільшуватись за такими етапами:
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Рис. 3. Графік приведення розміру статутного капіталу до
нормативу НБУ з 2016 - по 2024 рр.
Ці зміни внесено з метою підвищення рівня капіталізації фінансовокредитних установ та посилення їх стійкості до негативних змін на ринку,
захисту інтересів кредиторів і вкладників [7].
Однак, встановлені зміни викликали негативну тенденцію у діяльності
всієї банківської сфери країни. Станом на 1 березня 2015 року норматив
достатності капіталу банківської системи України значно впав, як видно з
рис.4.

Рис. 4. Динаміка регулятивного капіталу та нормативу його
достатності по всій банківській системі України за 01.01.2015-01.03.2015 [8]
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Рівень капіталів з початку року знизився на 8,23 п. п. - до 7,37%, при
мінімально допустимому значенні цього нормативу у 10%, а регулятивний
капітал за січень-лютий 2015 року, знизився на 71,295 млрд. грн., або на
37,73%, до 117,654 млрд грн.
Для

припинення

стрімкого

зниження

реальних

показників

від

нормативних НБУ зобов'язав банки провести оцінку за всіма активними
банківськими операціями з урахуванням того, що може вплинути на
своєчасність і повноту погашення боргу, і сформувати резерви за цими
ризиками в повному обсязі за рівнем ризику на 1 березня 2015 року.
Одночасно НБУ ухвалив рішення не застосовувати до банків заходи впливу
за порушення низки економічних нормативів, пов'язаних з переоцінкою
рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зростанням
курсу іноземних валют до гривні після 6 лютого 2014 року або формуванням
резервів після цієї дати. Крім цього, НБУ зобов'язав банки, які порушують
нормативи, розробити та подати до Нацбанку детальний план виконання
зобов'язань (з поквартальною розбивкою) щодо усунення цих порушень за
формою

і

в

терміни,

встановлені

регулятором.

Дія

постанови

не

поширюється на банки з непрозорою структурою власності.
Після цього, НБУ було встановлено графік, на базі якого банки з
негативним капіталом мають провести докапіталізацію або скоротити обсяг
своїх активів, щоб вийти на позитивне співвідношення капіталу до активів до
липня 2015 року. У рамках цього графіку достатність капіталу до кінця року
має бути не менше 5%, на кінець 2017 року - не менше 7%, на кінець 2018
року - не менше 10% [7].
Другою складовою ресурсів банків є зобов‘язання. Під зобов‘язаннями
банку слід розуміти вимоги до активів банківської установи, що
зобов‘язують її сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у
майбутньому. В економічній літературі зобов‘язання прийнято поділяти на
залучені та запозичені кошти. Залучені кошти є найбільшою частиною
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зобов‘язань банку. В банківській практиці цю частину ресурсів прийнято
називати депозитами.
У сучасних умовах для комерційних банків України особливо
актуальним є залучення коштів клієнтів на строкові депозити, що є значно
стабільнішою складовою частиною залученого капіталу ніж вклади до
запитання. За даними НБУ [8], 15 найбільших банків утримує майже 70%
депозитів населення, накопичених банківським сектором України.
У 2014 р. відтік депозитних коштів населення склав $10 млрд. за
валютними депозитами, і понад 40 млрд. - за гривневими. Офіційно були
визнані неплатоспроможними 37 банків, на початку 2014-го контролювали
13,5% ринку депозитів населення і 13,9% активів банківської системи.
У 2015 р. Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в правоохоронні
органи подано 437 претензій про відшкодування збитків фонду на 58,4 млрд.
грн. у результаті протиправних дій посадових осіб неплатоспроможних
банків. Інформація про десятку банків за розмірами наданих депозитів для
фізичних та юридичних осіб станом на 01.01.2015 подана в табл. 3.
Таблиця 3
Топ банків: депозити фізичних та юридичних осіб станом на
01.01.2015, тис. грн.
ғ Банк

Сума, тис. грн.

1
2
3
4
5
6
7
8

Депозити фізичних осіб
Приватбанк
Ощадбанк
Дельта Банк
Укрексімбанк
Фінанси і кредит
Райффайзен Банк Аваль
ПУМБ
Укрсоцбанк

всього
107 710 315
36 590 124
23 974 820
21 870 001
15 248 266
14 207 484
12 378 457
12 306 848

до запитання
20 354 559
9 693 521
7 443 645
2 695 553
1 822 689
6 399 633
3 277 904
3 306 934

9

Сбербанк Росії

10 647 700

2 555 812

10 516 269

1 434 974

10 Альфа-Банк
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Депозити юридичних осіб
1 Укрексімбанк
2 Приватбанк
3 Ощадбанк
4 Райффайзен банк Аваль
5 Креді Агріколь Банк
6 ПУМБ
7 Дельта Банк
8 Укрсоцбанк
9 Укрсиббанк
10 Альфа-Банк

всього
38 255 796
33 628 054
18 778 059
14 592 924
13 208 872
12 137 983
11 653 033
10 193 978
8 451 031
7 544 561

до запитання
28 106 094
16 768 423
11 102 586
10 905 539
8 126 879
8 373 698
7 446 356
6 442 236
7 042 819
2 554 904

Комерційні банки використовують і такий метод залучення внесків, як
встановлення залежності між кредитуванням клієнта і накопиченням
коштів на його депозитному рахунку. Комерційні банки можуть залучати
кошти юридичних та фізичних осіб за допомогою банківських векселів.
Банківський вексель має депозитну природу і саме цим схожий на
депозитний сертифікат, але такий метод залучення коштів не поширений і
займає дуже малу частку в загальних зобов‘язаннях банку (здебільшого
біля 1 %), як видно з табл. 4 [8].
Таблиця 4
Топ банків за наданими борговими цінними паперами станом на
01.01.2015, тис. грн.
ғ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва банку
ПРИВАТБАНК
ДЕЛЬТА БАНК
УКРСОЦБАНК
АЛЬФА-БАНК
"НАДРА"
УКРСИББАНК
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
МЕГАБАНК

Боргові цінні
папери, емітовані
банком

Зобов‘язання

Питома вага в
зобов‘язаннях, %

2 015 694
1 073 298
64 108
48 605
426
2 280
21 333
10 102
584
30 297

181 888 644
55 553 565
42 019 699
33 184 225
32 492 433
24 556 188
19 665 662
14 964 810
6 814 246
6 197 619

1,11
1,93
0,15
0,15
0,00
0,01
0,11
0,07
0,01
0,49
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Ще одним джерелом поповнення ресурсів комерційного банку є
міжбанківське кредитування. Міжбанківські кредити мають як правило
короткостроковий характер. Загальний розмір отримання комерційним
банком міжбанківських ресурсів обмежується розміром власних ресурсів
банку.
Комерційні банки можуть позичати кошти у Національного банку
України шляхом одержання кредитів через закриті кредитні аукціони;
ломбардне кредитування або кредитування під забезпечення державних
цінних паперів; шляхом рефінансування у формі переобліку векселів та
перезастави векселів.
Одним із джерел поповнення ресурсів комерційного банку є позики,
одержані у інших комерційних банків. Міжбанківський кредит - це
позичковий капітал комерційного банку, що передається іншому банку у
тимчасове користування на умовах повернення і платності. Кредитними
ресурсами торгують комерційні банки у яких в окремі періоди часу є
надлишок ресурсів [3, c. 78].
Структуру зобов‘язань банківського сектору України можна побачити на
рис. 5.

Рис. 5. Структура зобов’язань банківського сектору України станом
на 01.01.2015 р.
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Найбільше займають кошти клієнтів, тобто депозити (61,46 %). Значна
частка припадає також на кошти банків (22,78%) та інші залучені кошти
(15,47 %), а найменше займають боргові цінні папери випущені банком
(0,29 %) [8].
Отже, процес формування ресурсів банків в сучасних умовах є дуже
проблемним. Тому необхідним є втручання держави у процес формування
ресурсів через:
— відміну вкладів «до запитання», законодавче закріплення тільки
строкових вкладів, для зручності клієнтів розширення депозитних продуктів
по строкам (від 1 тижня);
— фінансову підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
розширення сфери його діяльності і на клієнтів — юридичних осіб;
— систему допомоги НБУ комерційним банкам, яка б дозволила
використати

короткострокові

ресурси

для

активних

операцій,

не

переймаючись про рівень ліквідності капіталу.
Правильна робота із залучення банківських ресурсів має надати
комерційним банкам високий рівень стійкості та ліквідності, а всій економіці
в цілому — ефективну банківську систему.
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А.В. Бондаренко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
У статті досліджені підходи до управління фінансами на підприємстві,
визначені напрями щодо удосконалення фінансового менеджменту на
промисловому підприємстві та розроблені рекомендації з оптимізації
окремих складових системи управління фінансовими ресурсами підприємства
з метою ефективного господарювання в довгостроковій перспективі.
Ключові слова: управління фінансами, системний підхід, бюджетування,
фінансовий моніторинг, контролінг.
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Постановка проблеми. Управління фінансовими ресурсами підприємства
в сучасних умовах глобальних та динамічних процесів потребує системного
підходу і використання сучасних технологій виходячи з ресурсних
можливостей, конкурентних переваг і ділової активності

господарюючих

суб‘єктів. Ефективність управління фінансовими ресурсами на підприємстві
потребує науково

обґрунтованої реструктуризації методів і способів

формування, розподілу та використання фінансових ресурсів. Особливо
складним є це завдання по відношенню до великих промислових
підприємств, які потребують значного

фінансування і в процесі

господарської діяльності генерують масштабні грошові потоки. Тому
актуальним є питання управління фінансовими ресурсами промислового
підприємства, як комплексної системи управління відносинами і ресурсами
з

метою

збереження

стабільного

фінансового

стану

і

підвищення

результативності господарської діяльності підприємства .
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чимало аспектів змісту
поняття «фінансовий менеджмент» залишаються нерозкритими і потребують
поглиблення розробки теоретичних і методологічних проблем фінансового
менеджменту. Серед наявних в економічній літературі точок зору на сутність
і зміст фінансового менеджменту особливу увагу заслуговують ті, автори
яких

визнають

господарювання

активний
економічних

вплив

менеджменту

на

ефективність

суб'єктів, зокрема це І.Т.

Балабанова,

І.А. Бланка, Є. Брігхема, В.М. Власової, В.М. Ковальова, Г.Г. Кірейцева,
М.Н.

Крейніної,

Є.Ф.

Стоянової,

В.М.

Родіонової,

Л.Н.

Павлової,

Г.Б. Поляка, Н.Ф. Самсонова, Є.А. Уткіна, А.Д. Шеремета, Ван Хорна Дж. К.,
Сигела Джоела Г. та інших [3]. Завдяки роботам цих вчених сформульовано
підґрунтя для подальших наукових досліджень. Водночас, досі відкритим
залишається

питання

обґрунтування

цілісного

комплексу

заходів

з

оптимізації системи фінансового менеджменту великого підприємства на всіх
стадіях його реалізації – від збору інформації про поточний фінансовоекономічний стан компанії до прогнозування її фінансових показників і
складання перспективних бюджетів.
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Виклад основного матеріалу. У своїй діяльності підприємства можуть
використовувати власні фінансові ресурси, тобто ті, що сформовані за
рахунок власних джерел (статутний, додатковий і резервний капітал,
нерозподілений прибуток), а також залучені – ті, що знаходяться в
тимчасовому користуванні на обумовлених засадах (кредити та позики,
кредиторська заборгованість, інші зобов'язання). За джерелами формування
фінансові ресурси розподіляються на зовнішні (залучення акціонерного
капіталу або додаткових внесків власників, отримання кредитів, облігаційні
займи, фінансова допомога), та внутрішні (реінвестований прибуток,
рефінансована дебіторську заборгованість, дезінвестиції та ін.).
Розглянемо окремі складові обраної концепції механізму управління
фінансовими ресурсами.
Першою складовою механізму є вхід - те, що змінюється в результаті
протікання господарської діяльності. В механізмі управління фінансовими
ресурсами суднобудівного і судноремонтного підприємства відправною
точкою для входу є «Портфель замовлень». Якість і оновлення якого
залежить від середовища впливу, яке відповідно генерує зовнішню і
внутрішню інформацію. Отримані дані використовуються в встановленні
стратегічних та оперативних цілей і критеріїв, а також в процесі
бюджетування, де контролюється і регулюються фінансові ресурси для
досягнення

планових

фінансових

цілей

діяльності

суднобудівного і

судноремонтного підприємства.
Наступною складовою механізму управління є зв'язок, який забезпечує
узгодження входу і виходу механізму управління фінансовими ресурсами. В
основному він представлений діяльністю суб'єктів управління (фінансових
менеджерів), що використовують в своїй роботі наявний інструментарій
управління, а також мету, принципи і завдання. Їх діяльність і сукупна дія
інструментарію забезпечує ефективне управління об‘єктом (керованої
підсистеми) в розрізі збільшення прибутку підприємства і збалансованості
грошових ресурсів (власних і залучених). Зворотній зв'язок між суб‘єктом і
об‘єктом пов'язані з прийняттям управлінського рішення [3].
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Проміжним елементом між входом, зв‘язком і виходом в механізмі
управління фінансовими ресурсами є блок управління, умовно який можна
охарактеризувати трьома процесами. На першому процесі, формується
завдання і ідентифікується проблема управління ресурсами підприємства, яка
повинна бути вирішена на базі використання минулого досвіду і наявних
даних. На другому, дають характеристику прийнятим управлінським
рішенням щодо використання фінансових ресурсів та його реалізації. На
заключному етапі відбувається проведення аналізу результатів прийнятого
рішення з погляду можливих способів його модифікації або зміни.
Результати прийнятого рішення мають бути враховані в процесі накопичення
досвіду, який може бути використаний в майбутньому.
Відзначимо, що в основі формування ефективного менеджменту
фінансових ресурсів знаходиться розуміння того, що вони виступають
основоположним (домінантним) елементом всієї ресурсної бази будь-якого
суб‘єкта господарювання. Саме завдяки наявності необхідної кількості
фінансових

ресурсів

підприємства

отримують

доступ

до

потрібних

земельних, матеріальних, трудових, інтелектуальних ресурсів тощо. На жаль,
у сучасних умовах саме фінансові ресурси слід розглядати як найбільш
дефіцитний для вітчизняних підприємств ресурс, нестача якого гальмує
загальний розвиток та зумовлює слабшання інших елементів ресурсної бази
суб‘єктів господарювання. Підкреслимо також, що фінансові ресурси
виступають також найбільш мобільними з-поміж інших елементів ресурсної
бази, що в умовах мінливості та постійних змін зовнішнього середовища
підприємства виступає ключовим фактором ефективності. Таким чином, слід
зробити висновок, що спроможність вітчизняних суб‘єктів господарювання
не просто виживати, а й досягти успіху в ринкових умовах, насамперед,
залежить від ефективності управління наявними фінансовими ресурсами [4].
Відзначимо, що управління фінансовими ресурсами підприємств
трактується як:
- один з найважливіших факторів забезпечення ефективної фінансовогосподарської діяльності підприємства в сучасних умовах;
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- діяльність, що спрямована на оптимізацію фінансового механізму
підприємства,

координування

фінансових

операцій,

забезпечення

їх

впорядкування та точного ―балансування‖;
- процес управлінських дій у сфері формування та використання
грошових коштів фондового та нефондового характеру.
Управління

фінансовими

ресурсами

може

бути

спрямоване

на

досягнення таких цілей: виживання фірми в умовах конкурентної боротьби;
уникнення банкрутства і великих фінансових невдач; лідерство в боротьбі з
конкурентами; збільшення ринкової вартості фірми; прийнятних темпів
зростання економічного потенціалу фірми; зростання обсягів виробництва та
реалізації;

збільшення

прибутку;

зменшення

витрат;

забезпечення

рентабельної діяльності і т.д -1].
Однією з головних ознак, що свідчать про економічний розвиток
підприємства, є безперервний процес удосконалення його управлінської
діяльності, у тому числі управління фінансами. З огляду на те, що фінансові
ресурси – найважливіший чинник економічного зростання, удосконалення
управління фінансовими ресурсами підприємства необхідно трактувати як
центральну ланку усього комплексу заходів, спрямованих на його
забезпечення.
Вирішення проблем та розвитку фінансового менеджменту сучасного
підприємства на різних рівнях може бути найбільш ефективним при
застосуванні системного підходу з чітко визначеними цілями й кінцевим
результатом, розробкою альтернативних варіантів з визначенням переваг і
недоліків.
При розробці на підприємстві механізму управління фінансовими
ресурсами на основі системного підходу необхідно враховувати поєднання
стратегічної перспективи і вирішення поточних завдань підприємства в
умовах динамічного середовища. Економічна та політична нестабільність
негативно впливають на фінанси підприємства, націлюючи їх на вирішення
сьогоденних завдань, унеможливлюючи побудову довгострокової стратегії
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розвитку. Але зі стабілізацією ситуації в країні актуальності набувають
питання прогнозування діяльності підприємств та організації фінансів та
фінансових показників з погляду їх перспективного розвитку [5].
Прогноз грошових потоків полягає у визначенні можливих джерел
надходження
підвищення

та

напрямків

економічної

витрачання

діяльності

грошових

підприємства

коштів.
і

З

метою

раціонального

використання фінансового потенціалу необхідне впровадження ефективного
планування і бюджетування. Бюджетування розглядається як складова
частина фінансового планування і являє собою конкретизацію показників
перспективних планів.
Бюджетування як управлінська технологія включає три найважливіші
складові

частини:

технологія

бюджетування;

організація

процесу

бюджетування; інформаційні технології [1].
Система управління фінансами підприємства повинна розглядатися як
складна, відкрита, адаптивна, динамічна система. Для найбільш ефективного
виконання функцій цієї системи необхідно забезпечення інформацію. Для
збору, обробки і систематизації великого обсягу різноманітної інформації
фінансового характеру необхідне впровадження і використання сучасних
технологій, які впливають на ефективність виробництва і процес прийняття
обґрунтованих управлінських рішень.
Організація фінансового моніторингу, як складової частини фінансового
менеджменту на підприємстві має розглядатися не просто як здійснення
аналітичного

заходу,

а

як

сукупність

облікових

операцій,

аналізу,

діагностики виявлених результатів і прогнозування на перспективу. Система
фінансового моніторингу здатна функціонувати оперативно лише в тому разі,
якщо буде в достатньому обсязі аналітична база для повноти відображення
сформованої ситуації, а також правильно будуть зроблені підбір фінансовоекономічних показників [2].
Впровадження системи фінансового моніторингу й відповідного
інформаційного забезпечення фінансових служб промислового підприємства
необхідною інформацією повинно базуватися на сучасних досягненням
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науки й техніки. Тому одним із шляхів удосконалення фінансового
менеджменту підприємства є використання IT-технологій

в процесі

прийняття управлінських рішень щодо управління фінансовими ресурсами.
Впровадження такої системи дасть можливість забезпечити працівників
сфери управління фінансовими ресурсами оперативною та комплексною
інформацією;
забезпечити

створити
діалоговий

багаторівневий,
режим

інтегрований

спілкування

банк

користувача

й

даних

і

системи;

скоротити час пошуку інформації в системі, а також її обробки і підготовки
управлінських рішень; автоматизувати функцію контролю на усіх рівнях
управління фінансовими ресурсами [5].
Достатньо важливим та невідкладним є пошук нових підходів та методів
управління

фінансовими

ресурсами

з

одночасним

удосконаленням

інформаційного забезпечення фінансових потоків окремого підприємства.
Одним із таких методів має стати контролінг. Основна ідея створення
концепції контролінгу полягає у підвищенні ефективності фінансового
менеджменту підприємства шляхом створення такої обліково-аналітичної
системи, яка б синтезувала елементи обліку, аналізу, контролю та планування
відповідно до вимог і потреб керівництва підприємства, специфіки його
діяльності. Основною задачею контролінгової служби є забезпечення
ефективного обміну інформацією всередині підприємства, впровадження
чіткого процесу формування системи внутрішньої звітності.
Ефективне управління фінансовими ресурсами підприємств потребує:
застосування системного підходу щодо управління

фінансовими

потоками і відносинами на підприємстві;
оптимізації організаційної структури управління фінансами;
залучення, в разі необхідності, у процес розробки оптимальної системи
фінансового

управління

консалтингових

фірм,

що

дасть

змогу

підвищити ефективність діяльності підприємства в цілому;
впровадження системи фінансового прогнозування з розробкою різних
видів бюджетів.
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Сформована система управління організаційно-фінансовими ресурсами
підприємства з використанням сучасних підходів в визначенні пріоритетних
показників, їх плануванні, обробці і аналізі буде сприяти ефективному
розвитку

та

конкурентоспроможності

підприємства

в

довгостроковій

перспективі з урахуванням динамічних умов господарювання.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОШТОРИСУ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У статті описуються проблеми здійснення державного фінансового
контролю надходжень та видатків кошторису Пенсійного фонду України.
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Шляхом міркувань та за допомогою результатів дослідження визначено
комплекс дій та заходів щодо удосконалення системи державного контролю
за виконання кошторису Пенсійним фондом України.
Ключові слова: державний

фінансовий

контроль,

Пенсійний

фонд

України, кошторис, видатки, надходження, фінансування.
На сучасному етапі економічного розвитку України основним гарантом
соціального захисту громадян, які втратили працездатність, є система
державного пенсійного забезпечення, зокрема державний фінансовий орган –
Пенсійний фонд. Демократизація суспільства в умовах ринкової економіки,
глобалізація

процесів

інформаційного,

інноваційного,

соціально-

економічного розвитку вимагають адаптивного, гнучкого планування
розподілу державних фінансових ресурсів.
Ринкова

трансформація

економіки

вимагає

теоретичного

переосмислення та практичного удосконалення форм і методів фінансового
забезпечення розвитку пенсійної сфери, що у сучасних умовах господарювання є
матеріальною основою життєдіяльності населення пенсійного віку. Законодавчо
визнано, що Пенсійний Фонд України є позабюджетним фондом, але його
коштів, у зв‘язку зі складною економічною ситуацією, не вистачає для покриття
власних видатків і забезпечення саме метаріально-технічної бази його
функціонування. В пенсійній сфері сьогодні існує низка проблем, серед яких
особливого значення набуває проблема створення ефективної системи контролю
за надходженням та використанням коштів Пенсійного фонду України.
Нерозв‘язними залишаться питання дублювання контрольних функцій різними
органами державної влади, створення єдиної інформаційної та методологічної
бази контролю за коштам Пенсійного фонду. У зв‘язку з цим потребують
подальшого поглиблення і доповнення теоретичні та методичні положення,
пов‘язані з вдосконаленням системи контролю за коштами солідарної пенсійної
системи. Тому, загальноприйнятим є теоретичне положення про пріоритетну
роль держави не тільки у фінансовому забезпеченні розвитку ПФУ, а й в
активному

регулюванні

нею

механізму

надання

послуг

з

пенсійного

забезпечення з метою досягнення оптимізації різних джерел фінансування. За
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цих умов розвиток теорії та практики з проведення державного контролю
виконання кошторисів Пенсійним фондом України та його територіальними
відділеннями набуває особливої актуальності.
Проблеми здійснення контролю над діяльністю бюджетних установ
розглянуті в працях відомих вітчизняних і зарубіжних вчених і економістів
таких як Пизенгольц М.З., Можаева О.В., Колеватова О.А., Пинейчева Т.А.,
Шевчук

О.А. та

інших.

У

більшості

робіт

бюджетний

контроль

відображається як інструмент забезпечення централізованого управління
діяльністю таких установ. Разом з тим, питання фінансової самостійності
установ ПФУ та здійснення контролю у цій сфері не знайшли достатнього
відображення в науковій літературі.
Метою даної роботи є формування методики проведення контролю
виконання кошторису Пенсійним фондом України та вияв основних
порушень в цій сфері.
Як засвідчив зарубіжний досвід, найбільш ефективним фінансовим
механізмом у солідарній пенсійній системі виявився механізм пенсійного
страхування – персоніфікований розподіл через суспільні страхові фонди
надходжень від працездатної частини населення на користь пенсіонерів.
Джерелом коштів для фінансування пенсій став не державний бюджет, як це
було раніше, а Пенсійний фонд як самостійна фінансова система, що
формується за рахунок страхових внесків підприємств та громадян. Тому,
джерелами формування коштів Пенсійного фонду є:
1)

страхові

внески

на

загальнообов‘язкове

державне

пенсійне

страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального
фонду;
2)

кошти

державного

бюджету

та

цільових

перераховуються до Пенсійного фонду;
3) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
4) добровільні внески;
5) інші надходження відповідно до законодавства. [5]
84

фондів,

що

Кошти, що надходять до Пенсійного фонду зараховуються на єдиний
рахунок ПФУ і зберігаються на окремих рахунках територіальних органів
Пенсійного фонду в уповноваженому банку.
Кошторис доходів і видатків Пенсійного фонду України - є основним
плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання
доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для
виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік
відповідно до бюджетних призначень.
Основні вимоги щодо порядку складання, розгляду, затвердження і
виконання кошторисів установ і організацій, які утримуються за рахунок
засобів бюджету, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від
28.02.2002 р. ғ 228 „Про затвердження порядку складання, розгляду
затвердження і основних вимог до виконання кошторисів бюджетних
установ".
Контроль виконання кошторису доходів і видатків ПФУ суттєво
відрізняється від контролю господарської діяльності підприємств виробничої
сфери, що зумовлено самою специфікою їх діяльності: вони працюють не
заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та
інших потреб суспільства. Основною метою здійснення контролю над
виконанням кошторису ПФУ є перевірка дотримання встановлених норм і
правил складання та виконання кошторису об‘єктом контролю відповідно до
чинного законодавства. [1]
Пенсійний фонд Україні робить вагомий внесок у виконання
державних програм соціального захисту, тому фінансовий контроль його
діяльності (зокрема, надходження коштів) має велике значення для
забезпечення хорошого функціонування Фонду, досягнення ефективності та
економності використання його коштів.
При проведенні ревізій установ Пенсійного фонду перевіряють
правильність складання і виконання єдиного кошторису доходів і видатків;
законність

і

обґрунтованість

передбачених
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у

кошторисі

видатків;

правильність списання на витрати грошових коштів і матеріальних цінностей
по

кожній

зі

статей

кошторису,

наявність

належно

оформлених

бухгалтерських документів; під час проведення ревізії проводиться вибіркова
інвентаризація продуктів, устаткування, обладнання та інвентарю; цільове
використання коштів, одержаних із бюджету; законність формування та
правильність використання спеціальних коштів; дебіторську і кредиторську
заборгованості; стан бухгалтерського обліку і звітності, їх достовірність. [ 3]
Контроль за надходженням і використанням коштів Пенсійного фонду
України здійснюють

шляхом перевірок повноти і своєчасності сплати

страхових внесків до солідарної системи, перерахування або зарахування
коштів на банківські рахунки органів Пенсійного фонду, перерахування
коштів за платіжними документами органів Пенсійного фонду. На етапі
використання

коштів

Пенсійного

фонду

перевіряють

правильність

призначення і виплати пенсій, своєчасність виплати і доставки пенсій, у тому
числі зарахування сум на банківські рахунки пенсіонерів, цільове використання
коштів Пенсійного фонду, своєчасність повернення на рахунки органів
Пенсійного фонду сум коштів, не використаних для пенсійних виплат тощо.
Фінансовий контроль здійснюється на всіх етапах руху грошових
коштів пенсійного страхування, а саме при: нарахування збору на
обов‘язкове державне пенсійне забезпечення, сплаті збору через установи
банку, розпорядженні коштами ПФУ, призначенні пенсій, виплаті пенсій. [4]
Контроль за використанням коштів солідарної пенсійної системи
здійснюється на зовнішньому та внутрішньому рівнях. Контроль на
підприємствах, в установах та організаціях проводиться шляхом перевірки
бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати,
нарахування збору, платіжних доручень про перерахування сум збору на
рахунок Пенсійного фонду, документів, що пов‘язані зі сплатою збору за
ставками. За результатами документальної ревізії ревізором складається акт –
двосторонній документ, у якому знаходять відображення результати ревізії
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, а
також роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету;
86

наведено перелік фактів виявлених порушень і додаткових резервів
збільшення доходів та скорочення витрат.
Отже,

контроль

фінансування

Пенсійного

фонду,

допомагає

здійснювати керування усією його діяльністю та дає можливість запобігти
можливим

порушенням

і

зловживанням,

забезпечує

його

стабільне

функціонування.
Слід зазначити що загальна кількість виявлених порушень з року в рік
залишається приблизно на одному й тому ж рівні, а суми понесених збитків
мають тенденцію до спадання.
Серед проблем у сфері контролю за надходженням та використанням
коштів Пенсійного фонду України на одному з перших місць стоїть
дублювання контрольно-ревізійних дій між органами, на які покладено
здійснення контрольних функцій. На мою думку, для вирішення цієї
проблеми необхідно, чітко визначити функції, права і відповідальність
контролюючих органів, вдосконалити чинні нормативи щодо планування
видатків і використання бюджетних коштів та матеріальних цінностей,
визначити предмет і обсяг фінансового контролю, який стосовно бюджетних
коштів мають здійснювати головні розпорядники бюджетних коштів,
підрозділи відомчого контролю, фінансові органи та органи Пенсійного
фонду, встановити відповідальність посадових осіб за невиконання або
неналежне виконання цих функцій.
Також одним із напрямів удосконалення фінансового контролю коштів
ПФУ є підвищення дієвості поточного контролю з боку органів Пенсійного
фонду в координації з органами виконавчої влади та державної податкової
адміністрації. Доцільно було б залучати органи Пенсійного фонду до
здійснення попереднього контролю на стадії

формування бюджетів

підвідомчих фондів, або уповноважити контрольні підрозділи здійснювати
крім поточного ще й попередній контроль за формуванням фінансових
ресурсів установ та організацій.
Загалом можна констатувати той факт, що більшість правопорушень в
пенсійній сфері може бути пов‘язана з недостатнім кваліфікаційним рівнем
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працівників ПФУ та його територіальних підрозділів, а також недостатньою
роз‘яснювальною роботою керівництва та контролюючих органів відносно
різноманітних аспектів та змін у законодавстві. Тому, було б доречно надання
достатньої уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації,
проведення роз‘яснювальних робіт серед персоналу ПФУ відносно застосування
на практиці нових та змінених положень нормативно-правових актів.
Також, однією з серйозних перешкод для здійснення аналізу матеріалів
ревізій та перевірок є відсутність єдиної методологічної бази [2]. Тому
потрібно розробити обґрунтовану методологію аналізу матеріалів ревізій та
перевірок, яка б дала змогу працівникам Пенсійного фонду проводити
узагальнення та аналіз матеріалів ревізій за останні 2-3 роки. Це дозволило б
визначати основні причини порушень та запобігати їм у майбутньому.
Також, на мою думку, є доцільним підвищення ефективності
системи внутрішнього контролю на основі закордонного досвіду
функціонування Пенсійних фондів.
Отже, контроль виконання кошторису Пенсійного фонду України
допомагає здійснювати керування усією його діяльністю, запобігаючи
можливим порушенням і зловживанням, забезпечуючи його стабільне
функціонування.
дозволить

Впровадження

підвищити

зазначених

ефективність

заходів

функціонування

на

практиці
державних

контрольно-ревізійних органів та уникнути недоцільного використання
бюджетних коштів і правопорушень у цій сфері.
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здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У статті досліджено основні проблеми й тенденції розвитку страхового ринку
України, також в даному дослідженні було виявлено та запропоновано шляхи
розв’язання проблемних питань становлення та розвитку страхового ринку.
Ключові слова: страховий ринок, страхові компанії, страхові відносини,
страхові продукти, страхові виплати, страхові резерви.
Постановка проблеми. У сучасних умовах страхова галузь стає
невід‘ємною частиною діяльності для суміжних галузей бізнесу, своєрідним
механізмом

підтримки

економічної

рівноваги

в

країні

та

набуває

стратегічного значення для зміцнення й розвитку національної економіки.
Без розвиненого страхового ринку неможливо забезпечити поступальний
соціально-економічний розвиток країни, безпечне функціонування суб‘єктів
господарювання, підвищення добробуту населення, убезпечення різних сфер
його життєдіяльності.
Проте сьогодні в Україні страховий ринок перебуває в стадії
становлення, а його розвиток супроводжується численними проблемами
економічного,

нормативно-правового,

інформаційно-аналітичного,

кадрового

організаційно-методологічного,
й

технологічного

характеру.

Відчувається брак кваліфікованих фахівців страхової справи, а також
ґрунтовних наукових досліджень із страхової проблематики, немає чіткого
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бачення стратегічного розвитку вітчизняного страхового ринку та його
окремих складових.
Науково-технічний прогрес, зростання виробництва товарів і надання
послуг, прирощення накопичуваного суспільного багатства, розширення
переліку та збільшення ймовірності техногенних, економічних і соціальних
ризиків, що загрожують його збереженню і примноженню, підвищення
тяжкості їхніх наслідків, а також ринкова трансформація соціальноекономічного розвитку потребують адекватного вдосконалення страхових
відносин суспільства, створення масштабної і ефективної системи страхових
фондів, формування конкурентоспроможних національних страхових ринків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у
дослідження теоретико-методологічних засад становлення та розвитку
страхового ринку зробили такі вчені, як В.Базилевич, О.Барановський,
А.Завада, М.Мних, Л.Шірінян, С.Ярошенко, Л.Куделя та ін. Проте й досі
немає усталеного підходу до визначення природи страхування, його функцій
і принципів організації, формування й використання страхового фонду,
обґрунтування аналізу сутності та потреб страхового ринку, його сегментації
й основних тенденцій розвитку. Мало досліджені стратегічні напрями
розвитку страхового ринку та його державне регулювання. Проблеми
забезпечення економічної і фінансової стійкості страхових компаній, їхньої
конкурентоспроможності в новому економічному середовищі є також ще
недостатньо вивченими. Саме тому порушена проблема є актуальною й
потребує розв‘язання в сучасних умовах.
Метою статті є визначення проблемних питань щодо становлення та
розвитку вітчизняного страхового ринку й обґрунтування напрямів їхнього
розв‘язання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток ринку страхування
перебуває під наростаючим тиском процесів глобалізації та міжнародної
інтеграції. Концентрація в страховиків значних фінансових ресурсів
перетворює страхування в найважливіший фактор інвестиційного процесу на
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макроекономічному рівні. Страхування забезпечує дієву систему захисту
майнових прав та інтересів усіх громадян і підприємств, підтримання
соціальної стабільності суспільства, економічної безпеки держави, а також є
важливим фінансовим інструментом регулювання національної економіки й
потужним

джерелом

акумулювання

коштів

для

їх

подальшого

довготермінового інвестування в народне господарство. Упродовж останніх
років класичний страховий ринок демонстрував стабільні темпи зростання і
залишився найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових
ринків. Загальна кількість страхових компаній у 2014 році становила 446, у
тому числі СК ―life‖ (страхові компанії, що здійснюють страхування життя) –
65 компаній, СК ―non-life‖ (страхові компанії, що здійснюють страхування
видів інших, ніж страхування життя) – 381 компанія (у 2013 році – 441
компанія, у тому числі СК ―life‖– 68 компаній, СК ―non-life‖ – 373 компанії).
За 2014р. на ринку страхування відбулося незначне ―пожвавлення‖, при
цьому показники ще не досягли докризових значень. У порівнянні із цим
самим періодом 2013р. на 1406,1 млн. грн. (14,6%) збільшився обсяг
надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій
збільшився на 2024,0 млн. грн. (36,2%). Основним фактором зростання
валових страхових премій у порівнянні з 2013 р. стало збільшення обсягу
валових страхових премій, зокрема, з таких видів страхування, як:
-

обов‘язкове

страхування

цивільно-правової

відповідальності

власників транспортних засобів (ОСЦПВ) (збільшення валових страхових
платежів на 338,1 млн. грн. (44,0%));
-

страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових

премій на 256,1 млн. грн. (23,4%));
-

страхування життя (збільшення валових страхових премій на

200,5 млн. грн. (59,7%));
-

страхування відповідальності перед третіми особами (збільшення

валових страхових премій на 145,7 млн. грн.. (31,9%)) [3].
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Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за
2014 р. становила 68,9%, що на 10,9 % більше в порівнянні з 2013 р. За
2011 р. відстежується тенденція зростання деяких показників страхової
діяльності. Так, при зростанні на 36,2% обсягів чистих страхових премій, на
18,6% зросли обсяги сформованих страхових резервів. На 7,0% зріс обсяг
активів, визначених законодавством для представлення коштів страхових
резервів. У порівнянні з 2013 р. на 5,3% зменшилися валові страхові
виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 1,7%.
На зменшення чистих страхових виплат, у першу чергу, вплинули такі зміни:
на 161,3 млн. грн. (12,4%) зменшилися чисті страхові виплати з
автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, ―Зелена картка‖); на 62,4 млн. грн.
(85,8%) зменшилися виплати зі страхування кредитів; на 16,7 млн. грн.
(22,1%) зменшилися виплати зі страхування майна [3].
Саме тому сучасний етап розвитку страхування в Україні зумовлюється
низкою специфічних особливостей: страхування належить до фінансових
інститутів національної економіки, що найдинамічніше розвиваються; під
впливом розвитку ринкових відносин змінюється і характер страхової
діяльності, що виявляється в появі нових і розвитку різних видів
страхування, трансформації форм і методів організації страхової справи,
збільшенні кількості стабільно функціонуючих страхових компаній; існує
тенденція до прискореного процесу самоорганізації вітчизняного страхового
бізнесу.
Однак нинішній рівень розвитку страхування є неприпустимо низьким
для ринкових умов господарювання. Триває тенденція концентрації
страхового капіталу й поділу ринку страхових послуг, вітчизняні страхові
компанії характеризуються досі ще низькою фінансовою місткістю, а
інституціональному середовищу вітчизняного страхового ринку притаманна
нерозвиненість традицій. Саме тому однією з найсуттєвіших складових
сутності страхового ринку є середовище, у якому він формується та
функціонує.
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Сучасне економічне середовище дуже часто ставить страхові компанії
в умови невизначеності, коли їхня діяльність перебуває під загрозою впливу
різного роду кризових ситуацій, наслідком яких може стати зменшення їх
фінансової

стійкості,

неплатоспроможність

або

навіть

банкрутство.

Основним фактором цього середовища виступає держава, оскільки саме вона
визначає нормативно-правове, організаційне, економічне та соціальне поле, у
якому існує ринок страхових послуг. Важливим є гармонійне поєднання
розумного державного втручання та вільного підприємництва у сфері
страхової діяльності. Законодавче забезпечення формування національного
страхового ринку має бути виділене як окрема галузь законодавства. Тому
успішність процесу державного регулювання страхової діяльності прямо
залежить від виконання всіма органами всіх гілок влади тільки тих функцій і
повноважень, які передбачені законодавством України. А реалізація
потенційних можливостей страхового ринку України значною мірою
залежить

від

того,

наскільки

розвиток

системи

страхування

буде

сприйматись як комплексна проблема загальнодержавного значення [6].
У 2011 р. відбулося поступове відновлення зростання української
економіки, що стимулювало зростання страхового ринку. Основними
―двигунами‖ зростання страхового ринку у тому ж році є види страхування,
які орієнтовані на фізичних осіб: страхування автотранспорту або інших
засобів транспорту, страхування громадської відповідальності власників
транспортних засобів, страхування майна фізичних осіб, страхування від
нещасних
зростатиме

випадків.

Прогнозується,

швидшими

темпами

в

що

страхування

порівнянні

зі

фізичних

осіб

страхуванням

у

корпоративному секторі, за винятком добровільного медичного страхування,
а слабкі страхові компанії будуть в основному відсіяні, після чого
здійсниться

перерозподіл

ринку

між

сильнішими

й

надійнішими

страховиками. Разом з тим сьогодні ще не можна стверджувати, що в Україні
склався повноцінний страховий ринок. Необхідне налагодження прозорих і
зрозумілих

відносин

зі

страхувальниками,

розширення

асортименту

страхових послуг, збільшення фінансових ресурсів, виховання страхової
культури, міжнародне співробітництво в цій сфері та багато іншого [5].
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Найсуттєвішими проблемами, що стримують розвиток вітчизняного
ринку страхових послуг, є:
–

недосконалість

нормативно-правового

регулювання

у

сфері

страхування;
– нерозвиненість ринку страхування життя та інших видів особистого
страхування;
– низька платоспроможність потенційних споживачів страхових послуг
та їх недовіра до інституту страхування;
– факти шахрайства та нехтування правами страхувальників з боку
окремих страховиків.
В Україні до цього часу не створені законодавчі засади для
впровадження інвестиційного й обов‘язкового медичного та пенсійного
страхування. Нерозвиненими залишаються такі сфери страхування, як
аграрні, екологічні та катастрофічні ризики. Рівень капіталізації більшості
страхових компаній є вкрай низьким. Страхові послуги продовжують
використовуватися підприємцями з метою ухилення від податків. Існує
недобросовісна конкуренція (демпінг), у тому числі щодо тарифікації
окремих видів страхових послуг. Недосконалим залишається нормативноправове врегулювання діяльності страхових посередників, актуаріїв та
аварійних комісарів.
Слід зазначити, що потенційно страховий ринок України має значні
можливості для розвитку та збільшення обсягів. Успішність розвитку буде
залежати від вирішення питань стосовно збільшення вимог до організації
страхової діяльності (рівня сплаченого статутного фонду, цін на ліцензії,
установлення походження капіталу й осіб, які є власниками страхової
компанії). Це відкриє можливості для запобігання виходу на ринок
кептивних і схемних страхових компаній. До того ж слід запровадити
практику заборони на відкриття власниками збанкрутілого страховика нових
страхових компаній. Жорстке регулювання рівня ліквідності й справедливої
вартості активів страхових компаній сприятиме збільшенню капіталізації
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вітчизняного страхового ринку. Збільшити можливості страхових компаній
покривати значні за розмірами ризики надасть можливість політика самих
страховиків та жорстке регулювання щодо розміщення страхових резервів.
Стратегічним завданням повинна стати зміна системи оподаткування
страховиків і переведення їх на загальну систему стягування податків, що
зупинить ―схемне‖ страхування та методи оптимізації оподаткування.
Для страхових компаній велике значення має розвиток інституту
брокерства в Україні, актуарна підготовка працівників страхових компаній.
Передумовою успішного розвитку українського страхового ринку є
співпраця суб‘єктів страхового ринку з іншими учасниками ринку
фінансових послуг та виконавчими й законодавчими органами влади. Це
забезпечить всебічний контроль за страховими відносинами, надасть
можливість страховим компаніям покращувати конкурентні переваги.
Одними з пріоритетних напрямів розбудови страхового ринку є
розвиток особистого страхування, довгострокового страхування життя, у
тому числі інвестиційного та пенсійного, активна участь страховиків у
системі

недержавного

пенсійного

забезпечення

та

запровадженні

обов‘язкового медичного страхування, а також сучасних технологій
страхування аграрних ризиків.
Створення стабільного страхового ринку потребує об‘єктивного
інформування всіх його учасників про основні умови, вимоги та ризики в
процесі їхньої діяльності. Для підвищення рівня страхової культури
населення має забезпечуватися прозорість діяльності учасників страхового
ринку та реалізовуватися програма інформування населення через засоби
масової інформації про стан і перспективи страхового ринку, переваги
отримання страхових послуг [4].
Інтеграція
фінансових
національних

страхового

послуг

ринку

вимагає

страховиків,

України

підвищення

поетапного

до

міжнародних

ринків

конкурентоспроможності

впровадження

міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. З метою захисту
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національного страхового ринку будуть здійснюватися заходи поетапного та
зваженого допуску на ринок іноземних страховиків, створюватимуться умови
для забезпечення взаємообміну інформацією між Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг та органами страхового нагляду
інших країн про діяльність страховиків, їхніх філій, страхових посередників і
страхових

груп

(страхових

холдингів)

на

підставі

багатосторонніх

міжурядових угод.
Стимулювання розвитку страхового ринку буде забезпечуватися також
шляхом

удосконалення

системи

оподаткування

страхової

діяльності

(перестрахування) і застосування податкових стимулів.
Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного
страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки,
притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї
системи страхування. Тому становлення страхового ринку в Україні,
подальший його успішний розвиток залежать від розширення переліку
страхових послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності, розширення
інфраструктури, удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності
страхових організацій, подальшої інтеграції України в міжнародні структури,
співвідношення між обов‘язковим і добровільним страхуванням, залучення
ринку страхування до вирішення найважливіших питань соціального
страхування. Основні зусилля страховиків також мають бути спрямовані на
зниження ціни страхової послуги шляхом удосконалення структури
страхових тарифів. Важливим технологічним напрямом роботи щодо
розвитку страхування в Україні повинна бути консультативна діяльність
страховиків, спрямована на усвідомлення підприємцями необхідності й
вигідності страхування.
Висновок. Таким чином, можна констатувати, що страховий ринок
України ще молодий і перебуває в стадії формування. Він не відображає
достатньо інтереси страхувальників, не створює необхідних умов для
соціального захисту населення. Проте за роки ринкових реформ удалося
вивести ринок страхування на новий рівень, і з кожним днем страхування в
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Україні стає важливим сегментом ринкових економічних відносин. Через
механізм страхового захисту страхування зможе забезпечити безпеку,
стабільність, соціальні гарантії в суспільстві, а в перспективі стати серйозним
механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення
питання зайнятості населення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
В статті визначені особливості формування та проблеми реалізації
депозитної політики комерційних банків України. Розглянуто місце та роль
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депозитної політики комерційного банку в забезпеченні ефективності
банківської системи. Узагальнені інструменти реалізації депозитної
політики комерційного банку. Запропоновані заходи для поліпшення та
становлення депозитної політики банків.
Ключові слова: депозитна політика, зобов’язання банку, інструменти
депозитної політики, банківська система, проблеми депозитної політики,
інструменти реалізації депозитної політики.
Постанова та актуальність проблеми. Сьогодні, коли міжнародні банки
знизили обсяги кредитування вітчизняних банків, а також, зважаючи на
недостатність ресурсів на внутрішньому банківському ринку, посилюється
значення депозитних ресурсів, які банк повинен залучити шляхом здійснення
депозитних операцій. Боротьба за залучення коштів фізичних та юридичних
осіб посилилася. Саме тому виникає необхідність у чітко продуманій
організації депозитної політики, яка стає основою забезпечення діяльності
банків, у цьому і є актуальність дослідження.
Депозитна політика комерційного банку - це стратегія і тактика банку
щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і
визначення найефективнішої комбінації їх джерел. Визначення пріоритетних
напрямів розвитку та удосконалення банківської діяльності в процесі
залучення й акумулювання ресурсів, розвитку депозитних операцій та
підвищенні їх ефективності - основна мета депозитної політики. Потрібно
розрізняти роль депозитної політики як на макроекономічному рівні, так і на
рівні окремо взятого комерційного банку. На макроекономічному рівні
депозитна політика має важливе значення для формування позичкового
фонду. Депозитна політика комерційного банку як надбудовна категорія
ґрунтується на дослідженні досягнутого рівня розвитку депозитних відносин
банку з клієнтами (у тому числі із населенням) і націлена на їх вдосконалення
та розвиток.
Формування цілей статті. Метою даної роботи є узагальнення
методичних

підходів

і

практичних рекомендацій
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щодо

формування

механізму депозитної політики банку, налаштування інструментів її
реалізації, що забезпечують сталий розвиток банківської установи.
Посилання на сучасні дослідження та публікації. Концепції, присвячені
проблематиці депозитної діяльності банків, змінюються та ускладнюються
разом зі зміною кон‘юнктури обігу кредитів. Проблемам формування
ефективної депозитної політики комерційних банків присвячені дослідження
вітчизняних економістів, зокрема Н. Парасія Вергуленко, Д. Олійник,
В. Антонюка, О. Васюренко, О. Дмітрієва та ін. [1]. Задля стабілізації
ситуації на депозитному ринку та нейтралізації впливу зовнішньої фінансової
кризи на фінансову систему НБУ було прийнято постанову «Про додаткові
заходи щодо діяльності банків», в якій відмічено, що комерційні банки
можуть виконувати свої зобов‘язання за всіма типами договорів із залучення
коштів у будь-якій валюті лише в разі настання терміну завершення
зобов‘язань [2]. Також згідно з постановою НБУ «Про першочергові заходи
щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» фонд гарантує повернути
кожному вкладнику не менше, ніж 150000 грн. [3]
Кількість робіт з питань вказаної проблематики досить велика, але
багато з них мають дискусійний характер, тому потребують подальших
наукових досліджень.
Виклад основного матеріалу. Дослідженням змісту депозитної політики
у контексті розвитку банківської системи займалась велика кількість як
зарубіжних, так і вітчизняних вчених.
Серед вітчизняних вчених Я. Грудзевич та М. Вознюк визначали
депозитну політику банківської установи як «стратегію і тактику банку щодо
залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів для визначення
найефективнішої комбінації їх джерел» [4].
Визначення І. О. Лаврушина звужується до поняття регулювання
ліквідності та поряд із цим автор включає сферу запозичення у процес
реалізації депозитної політики, що зменшує кількість вище визначених
складових ресурсної політики.
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Г. С. Панова розглядає депозитну політику банку у вузькому значенні як
невід‘ємну складову кредитної політики банку в цілому і вважає, що
депозитна політика – це банківська політка щодо залучення коштів у
депозити та ефективне управління ними. Таке визначення не є точним,
оскільки акумульовані банківські ресурси та депозити спрямовуються не
лише у сектор кредитування, але й на інші операції банку. Суб‘єктивність
депозитної політики полягає у тому, що вона визначається оцінкою її
корисності порівняно із її відсутністю. У цьому значенні депозитна політика
може розглядатись виключно як система управлінських рішень, програма дій
або документ, що містить напрями діяльності банку у галузі проведення
депозитних операцій. Об‘єктивність депозитної політики пов‘язана із дією
економічних законів розвитку [5].
Узагальнюючи різноманітні погляди вітчизняних вчених, депозитна
політика – це стратегія і тактика комерційного банку відносно залучення
коштів вкладників та інших кредиторів, що при визначеному рівні дохідності
та ризику забезпечує формування достатньої для здійснення діяльності
ресурсної бази, стійкість банківської установи, а також збереження її
конкурентних переваг на фінансовому ринку. Отже, наведене визначення
буде орієнтуючим у розгляді подальших питань протягом даної роботи.
Депозитна політика є важливим елементом діяльності на рівні окремого
банку, а також на рівні всієї економіки країни, тому доцільним є аналіз на
макрорівні та мікрорівні.
Розрізняють два типи депозитної політики на макрорівні. Перший консервативна політика, або політика сильного державного регулювання
депозитних установ, - здійснюється за сильної інфляції або стагфляції, коли
зростання рівня сукупних цін супроводжується значним спадом обсягів
сукупного виробництва. Основна її мета - посилення депозитної дисципліни.
Другий тип депозитної політики - ліберальна, що передбачає значне
збільшення грошово-кредитних установ, які мають право відкривати поточні
рахунки. Ліберальна політика ефективна за незначного рівня інфляції. За
високого рівня інфляції вона нераціональна, оскільки додатково підвищує її.
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На мікроекономічному рівні роль депозитної політики виявляється у
забезпеченні стабільності та стійкості банку, його рентабельності, ліквідності
і надійності, а також адекватності його діяльності потребам клієнтів [6].
На сьогодні існують умови, коли між банками виникає боротьба за
кожного клієнті, пропонується застосування різних інструментів, зокрема це
такі інструменти маркетингу як:
1) SWOT-аналіз, він дозволяє провести детальне вивчення зовнішнього і
внутрішнього середовища банку, виявити сильні та слабкі його сторони.
2) Бенчмаркінг, він дає змогу безупинно проводити систематичний
пошук найкращих практик, які приводитимуть банк до досконалішої форми.
Використання

даного

відповідність

вимогам

інструменту
клієнтів,

дає

банку

ефективна

наступні

можливості:

диверсифікація

фінансів,

запозичення найкращих методів та ін.
3) CRM-технологія, вона спрямована на розробку бізнес рішень для
клієнтів, та створення умов зміцнення відносин між банком та клієнтом.
Інструменти депозитної політики комерційних банків, визначення
надійності та економічної безпеки розроблено і вдосконалено такими
вченими Л. Батраковою, В. Кочетковим, В. Павлюком, С. Х'юзом,
А. Мейданом та іншими.
Постійне зростання «популярності» інструментів депозитної політики
банку є об‘єктивною закономірністю. Будь-яке схвалюване рішення має бути
раціональним з економічної та соціальної точок зору. Тому використання
цілісного та ефективного інструментарію реалізації депозитної політики
припускає створення конкретних механізмів, які спільно з комплексом
регулятивних чинників забезпечували б формування ресурсного потенціалу і
джерел інвестицій.
Сучасні
інструментарію

логіко-системні
депозитної

дослідження

політики

банку

процесу
ставлять

формування
питання

про

необхідність чіткого визначення методів, за допомогою яких інструменти
депозитної політики створюватимуться і коректуватимуться. У даний час
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спостерігається перехід від неформальних методів, таких як управлінська
інтуїція, до формальних. Кінцевою метою застосування даних методів є
одержання можливості створення настільки довершеного інструментарію,
щоб до нього включалися всі основні аспекти діяльності банку, які
стосуються формування його ресурсного потенціалу, всі значущі змінні та
пов'язані з цим і прийняті рішення, і ті, які будуть прийняті [7].
У останні роки в Україні все більшої популярності набуває така послуга
як страхування депозитів страховими компаніями. Суть такого страхування
полягає у створенні системи захисту грошових вкладів, що знаходяться на
депозитних рахунках у банках, на випадок банкрутства банків. Дана система
покликана захистити дрібних вкладників від фінансових втрат, а також
запобігти масовому вилученню вкладів з банку, який перебуває у тяжкому
фінансовому становищі.
Активізація банківських інститутів на депозитному ринку можлива і
через:
1) використання нових депозитних інструментів;
2) підвищення привабливості вкладів шляхом раціонального поєднання
цінових і нецінових методів;
3) спрощення режиму функціонування депозитних рахунків [8].
Не зважаючи на позитивні тенденції щодо зростання обсягів депозитів у
вітчизняних банках, існують і певні проблеми, з якими стикаються банки при
залученні коштів клієнтів.
По-перше, це розробка депозитної політики, привабливої для клієнтів, з
одного боку, та прибуткової для банків – з іншого.
По-друге, є певні проблеми з формуванням довіри у потенційного
клієнта банку.
По-третє, банки мають проблеми з підвищенням зацікавленості
індивідуальних осіб у розміщенні своїх коштів на вкладних рахунках.
По-четверте, існують питання у використанні цінових і нецінових
методів залучення ресурсів.
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По-п‘яте, банки мають проблеми з використанням нецінових методів
залучення коштів.
Для вирішення даних проблем, можна використати наступні напрями:
1. Розробка депозитної політики, привабливої для клієнтів, з одного
боку, та прибуткової для банків – з іншого:
a) розробка простих і зрозумілих споживачу депозитних продуктів, які б
не потребували значних витрат з боку банку; врахування інтересів певного
сегмента споживачів, на який орієнтується банківська установа;
b) розвиток новітніх банківських технологій, поліпшення якості
обслуговування банком клієнтів.
2. Формування довіри у потенційного клієнта:
a) формування бездоганної ділової репутації банку;
b) забезпечення фінансової стійкості та надійності банку;
c) ретельне та постійне вивчення інтересів і запитів вкладників –
юридичних та фізичних осіб, надання найзручніших форм депозитного
обслуговування.
3. Підвищення зацікавленості індивідуальних осіб у розміщенні своїх
коштів на вкладних рахунках:
a) переорієнтація депозитної політики на нові джерела ресурсів, її
модернізація та перегляд цілей;
b) запровадження новітніх організаційних форм ведення депозитних
рахунків населення; активніше використання можливостей з комплексного
обслуговування клієнтури, тобто необхідність надання індивідуальним
вкладникам додаткових послуг, які супроводжують взаємини із банком у
процесі традиційного депозитного обслуговування.
4. Використання цінових методів залучення ресурсів:
a) формування банками адекватної процентної політики, спрямованої на
залучення та стійке утримання коштів населення на депозитних рахунках.
5. Використання нецінових методів залучення ресурсів:
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a) поліпшення якості обслуговування клієнтів; розширення спектра
депозитних послуг; комплексне обслуговування; додаткові види послуг за
вкладами; розширення філіальної мережі;
b) залучення до роботи в банку досвідчених менеджерів, які володіють
навичками розробки та впровадження пакетів депозитних послуг.
Висновки. Депозитна політика зокрема та банківська політика в цілому
комерційного банку на нинішньому етапі залежить від двох груп факторів.
До першої групи можна віднести зовнішні фактори, а саме: стан ринку, на
якому функціонує банк, ризики, рівень інфляції, рівень конкуренції, попит на
банківські операції та послуги та інше. До другої групи можна віднести
внутрішні фактори, такі як: стратегічні та оперативні пріоритети банку з
розвитку

власної

діяльності,

прибутковість,

ліквідність,

збільшення

клієнтури, освоєння нових сегментів ринку, впровадження нових видів
депозитних операцій та додаткових послуг, пов‘язаних з ними.
Банківська система України перебуває на етапі якісного зростання, що
визначається загостренням конкуренції і посиленням вимог до діяльності
банківських інститутів, що визначає необхідність розробки ефективної
депозитної політики з метою залучення потенційних клієнтів.
Зростання конкуренції на депозитному ринку за умови одночасного
зниження відсоткової ставки визначає необхідність для банківських інститутів
запровадження якісно нових депозитних інструментів, використання яких
забезпечує клієнтам банку можливість їх реалізації як фінансових активів при
здійсненні кредитних операцій. У подальшому це стане передумовою для
використання депозитних інструментів на фондовому ринку.
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УДК. 658.14(045)
Н.В. Гелюта
Здобувача освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА
ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність поняття “майно підприємства” та його
значення для господарської діяльності підприємства. Представлено склад
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майна та джерела його утворення. Проаналізовано сучасні розробки у сфері
використання майна підприємства і запропоновано шляхи покращення його
використання.
Ключові слова: майно підприємства, основні засоби, нематеріальні активи,
оборотні активи.
Постановка проблеми. Одним з найважливіших факторів будь-якого
виробництва є майно підприємства. Його склад і ефективність використання
прямо впливає на кінцевий результат господарської діяльності підприємства.
Формування ринкових відносин передбачає конкретну боротьбу між різними
підприємствами, перемогти в якій можуть лише ті, хто найбільш ефективно
використовує усі види наявних ресурсів.
Умови переходу до ринкової економіки вимагають від підприємств
постійного пошуку підвищення ефективності використання майна.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Питання

шляхів

покращення використання майна підприємства комплексно не досліджені в
роботах економістів. Методам аналізу майна та джерел його утворення
присвячені праці таких вітчизняних економістів як Поповича П. Я., Мниха Є.
В. та ін. Значну увагу на реалізацію стратегічного управління фінансами
підприємства звернула Лукіна Ю. В., а кредитному фінансуванні – Тітенкова
М.В. та Таряник О. М.
Мета статті. Розкрити сутність поняття ―майно підприємства‖ та
визначити шляхи покращення його використання.
Виклад основного матеріалу. Майно підприємства являється однією із
найважливіших категорій економічного аналізу. Для діяльності підприємства
майно є категорією, аналогічною за значимістю категорії капіталу. Капіталом
вважаються вкладення в активи, які перебувають у розпорядженні
підприємства і достатні для виконання господарської та фінансової
діяльності й отримання прибутків. [4]
Відповідно до Цивільного кодексу України майно можна визначити як
активи, об‘єктами яких вважаються окрема річ, сукупність речей, а також
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майнові права та обов‘язки. [7] Майно може розглядатися як поняття, що має
матеріальний субстрат, тобто бути фактично тотожним поняттю ―речі‖, але
може і не мати такого субстрату (майнові права та обов‘язки), тобто
відносини, що мають матеріальний зміст.
У Законі України ―Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні‖ ғ 2658-Ш від 12.07.2001 р. записано, що
майном, яке може оцінюватися, вважаються об‘єкти в матеріальній формі, у
тому числі земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх невід‘ємні
частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери,
нематеріальні активи, у тому числі об‘єкти права нематеріальної власності;
цілісні майнові комплекси всіх форм власності. [5]
Ринкові економічні процеси останніх років змусили підприємства
України переглянути свою політику щодо ефективності використання всіх
наявних

ресурсів

з

метою

найшвидшого

вирішення

проблем

конкурентноздатності та економічної стабільності. Наявність майна є
необхідною умовою діяльності підприємства. Майно підприємства становлять
основні засоби та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких
відображається в балансі підприємства. В узагальненому вигляді склад майна та
джерела його утворення представлені в (табл. 1). Майно підприємства
відображається в активі, а джерела його формування – в пасиві балансу. [2]
Таблиця 1
Склад майна та джерела його утворення
Майно підприємства та джерела його утворення
Вид майна
Джерела утворення майна
1. Основний капітал (основні засоби):
1. Джерела власних коштів:
- Будівлі;
- Статутний (акціонерний) капітал;
- Споруди;
- Додатковий капітал;
- Машини та обладнання.
- Резервний капітал;
2. Нематеріальні активи.
- Фонди накопичення;
3.
Оборотні
активи
http://ua- - Фонд соціальної сфери;
referat.com/Капітал(оборотні кошти):
- Цільове фінансування;
- Грошові кошти;
- Надходження;
- Цінні папери;
- Орендні зобов‘язання;
- Дебіторська заборгованість;
- Нерозподілений прибуток.
- Товарно-матеріальні запаси.
2. Позиковий капітал:
- Короткострокові зобов‘язання;
- Довгострокові зобов‘язання.
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Як видно з наведеної (табл. 1), що майно підприємства включає
основні засоби, нематеріальні активи та оборотні активи, отже доцільно
розглянути напрямки покращення ефективності їх використання.
Основні засоби – це активи з терміном корисного використання більше
одного року, які використовуються на підприємствах у декількох операційних
циклах з метою отримання економічної вигоди, не втрачаючи при цьому
матеріально-речової форми, та переносять свою вартість на створену продукцію
частинами у вигляді нарахованих амортизаційних відрахувань.
Основними

шляхами

підвищення

ефективності

використання

основних засобів підприємством є :
1. Установка, монтаж та введення в експлуатацію основних
виробничих фондів по можливості одночасно.
2. Збільшення капітальних вкладень в активну частину основних
виробничих фондів підприємства.
3. Максимально можливе використання продуктивності та потужності
наявного на підприємстві обладнання.
4. Максимально можливе використання календарного фонду часу
згідно з технічними характеристиками обладнання.
5. Забезпечення належного обслуговування та дотримання необхідних
умов експлуатації обладнання.
6. Своєчасне оновлення основних виробничих фондів підприємства.
7. Застосування комбінованого способу організації виробничих
процесів на підприємстві.
8. Включення до виробництва незадіяних виробничих фондів.
9. Рівномірне завантаження основних виробничих фондів протягом
робочого дня.
10. Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня обслуговуючого
основні виробничі фонди персоналу
Нематеріальні активи – невід‘ємна складова потенціалу підприємства,
призначена для забезпечення економічної користі протягом тривалого
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періоду часу, яка не має уречевленої форми. Часто на практиці термін
―нематеріальні ресурси‖ використовують для характеристики сукупності
об‘єктів інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність – особливий вид власності, який охоплює всі
права, що поширюються на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки
для товарів і послуг, зазначення походження товарів та авторське право, суміжні
права, що охоплюють права на комп‘ютерні програми і бази даних. Майнові
права на об‘єкти інтелектуальної власності, відображені у бухгалтерському
обліку підприємства, набувають статусу нематеріальних активів.
На сьогоднішній день створено відповідні передумови для розбудови
на вітчизняних підприємствах власного інтелектуального потенціалу з метою
створення

конкурентоспроможних

об‘єктів

інтелектуальної

власності,

здатних гідно конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Але залишаються деякі перешкоди, які необхідно долати на шляху
створення підприємством власного потужного інтелектуального потенціалу.
До них, зокрема, відносяться:
-

невизначеність

та

недостатня

змістовність

створюваних

підприємствами об‘єктів інтелектуальної власності;
-

невідповідність

створюваних

підприємствами

об‘єктів

інтелектуальної власності міжнародним вимогам та стандартам;
- відсутність чітких методик, які дають змогу з високим ступенем
точності та вірогідності оцінити реальну вартість створюваного об‘єкта
інтелектуальної власності;
- неможливість в більшості випадків достовірно спрогнозувати майбутню
корисність та цінність створюваного об‘єкта інтелектуальної власності;
- низька патентоспроможність об‘єктів промислової власності;
- невідповідність створюваних нематеріапьних активів затвердженим
в Україні пріоритетним напрямкам інноваційної діяльності;
- відсутність мотивації у підприємств до створення об‘єктів
інтелектуальної власності;
- недосконалість механізму оподаткування об‘єктів інтелектуальної
власності;
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- складність фізичного оформлення патенту чи ліцензії на створений
об‘єкт інтелектуапьної власності.
Під оборотними активами розуміють предмети праці, які повністю
беруть участь у виробничому процесі і цілком переносять свою вартість на
вартість

виготовленої

продукції

(наданих

послуг)

протягом

одного

виробничого циклу, як правило, менше за 365 днів. Оборотні активи постійно
знаходяться в безупинному русі і утворюють сукупність виробничих
оборотних фондів і фондів обігу.
Для

нормального

функціонування

підприємству

необхідно

скорочувати час перетворення коштів, що знаходяться в запасах сировини,
готової продукції та дебіторської заборгованості на грошові кошти на
розрахунковому рахунку. Зусилля щодо зменшення періоду обігу оборотних
коштів (за умов зацікавленості підприємства в продовженні строку сплати
кредиторської

заборгованості)

можуть

обернутися

зведенням

його

фінансово-експлуатаційних потреб до нуля або навіть перетворенням на
від‘ємну величину, коли в підприємства залишиться більше коштів, ніж їх
потрібно для безперервної роботи.
Основними напрямками стратегічної роботи підприємства в області
управління джерелами оборотних активів є:
- визначення потреби підприємства в оборотних активах;
- визначення наявності власних оборотних активів і приведення їх
обсягів до оптимального значення;
- вживання заходів щодо прискореного повернення підприємству сум
дебіторської заборгованості;
- припинення виконання робіт для неплатоспроможних замовників;
-

визначення

оптимального

обсягу

виробництва

продукції

з

урахуванням рівня беззбитковості виробництва;
- скорочення управлінських та усунення непродуктивних витрат;
- впровадження прогресивних методів управління виробництвом;
- поступове збільшення обсягу статутного капіталу підприємства для
фінансування власних оборотних активів.
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В межах сформульованих напрямків стратегічної роботи підприємства
в

області

управління

джерелами

оборотних

активів

підприємства,

конкретними шляхами підвищення ефективності використання оборотних
активів підприємства є:
- обґрунтоване встановлення норм і нормативів праці;
- встановлення прямих постійних взаємозв‘язків з постачальниками;
- зменшення вартості застосовуваних у виробництві сировини і матеріалів
на основі придбання їх за оптовими цінами чи заміни дешевшими аналогами;
- економія на нормах витрат сировини і матеріалів завдяки
впровадженню прогресивних технологій у виробництво;
- вторинне використання відходів у виробництві;
- уніфікація рецептури виробництва продукції;
-

інтенсифікація

виробничих

процесів

(скорочення

тривалості

виробничого циклу);
- перехід до безперервного здійснення виробничих процесів;
- прискорення обробки партій постачання матеріальних ресурсів;
-

прискорення

процесів

збуту

продукції

при

застосуванні

прогресивних маркетингових технологій. [1]
Для здійснення своєї діяльності підприємство використовує власні
кошти, але не завжди негативним є залучення кредитів. Коли підприємство
здійснює діяльність виключно за рахунок власного капіталу, тоді воно
функціонує в давно установлених масштабах. Підприємство не розширює
свою діяльність, не закуповує нове устаткування, обладнання, не робить
інвестиції в інші суб‘єкти господарювання. Це означає, що підприємство
працює щоб функціонувати, а не розширювати діяльність, не виходити на
нові ринки. [3]
Залучення в діяльність підприємства позикові ресурси, зокрема,
кредит, це не завжди погано. За рахунок таких коштів воно може розширити
діяльність, створити нові робочі місця і площі, покращити устаткування,
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асортимент продукції (послуг). Підприємство, що використовує позичковий
капітал, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку і
можливості приросту рентабельності власного капіталу, однак втрачає свою
фінансову стійкість. [6]
Висновок. Майно підприємства є основою його діяльності і
забезпечує перебіг усіх господарських процесів та отримання прибутку.
Ефективність використання майна підприємства значною мірою залежить від
особливостей його формування – складу, структури, відповідності вимогам
зовнішнього середовища.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ УКРАЇНИ
У статті розглядаються сучасні тенденції і проблеми інвестиційної
політики комерційних банків України в умовах трансформації ринку і
викликів фінансової кризи. З’ясоване місце та роль інвестиційної політики
комерційного банку в забезпеченні ефективності банківської системи, її
зв’язаність із стабільністю кредитного ринку у вітчизняній економіці.
Ключові слова:

банківські інвестиції, інвестиційна діяльність банків,

комерційні банки
В умовах постійного економiчного розвитку України, а саме
пiдвищення

вимог

до

параметрiв

функцiонування

та

характеру

iнвестицiйного ринку, структури та активностi його учасникiв у фiнансовому
та реальному секторах економіки, банкiвське iнвестування набуває великого
значення. Потреба в банкiвських iнвестицiйних операцiях i послугах щороку
зростає. Мiж тим динамiка розвитку банкiвського сектору й конкурентне
середовище вимагають вiд банкiв диверсифiкацiї розмiщення їх ресурсної
бази та пошуку нових джерел доходiв, а iнвестицiйнi операцiї вiдiграють
важливу роль у системi важелiв управлiння сучасним банком.
Таким

чином,

назрiла

необхiднiсть

поглибленого

дослiдження

особливостей i перспектив розвитку банкiвського iнвестування, що надасть
змогу глибше дослiдити й вивчити iнвестицiйнi процеси, форми та методи
вкладення банкiвського капiталу.
Ефективна дiяльнiсть рiзних банкiв та підприємств, як правило,
залежить вiд наявностi економiчних ресурсiв, які спрямованi на збiльшення
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реального капiталу, що сприяє розширенню дiяльностi пiдприємств. Такими
ресурсами зазвичай вважають iнвестицiї.
Світовий досвід свідчить, що країни не в змозі розвивати свою
економіку

без

залучення

та

ефективного

використання

інвестицій.

Акумулюючи приватний, державний чи іноземний капітал, забезпечуючи
доступ до сучасних технологій і менеджменту, інвестиції не тільки сприяють
формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки
товарів і послуг. Крім того, інвестиції, зазвичай, сприяють заходам
макроекономічної стабілізації та дають змогу вирішувати соціальні проблеми
трансформаційного періоду [5, с.370].
Метою дослідження є розробка шляхів удосконалення реалізації
інвестиційної діяльності банків на основі теоретичного обґрунтування
сутності, особливостей інвестиційної діяльності банків України для
забезпечення стабільного й динамічного функціонування банківської системи
в умовах ринкового середовища.
Інвестиції є необхідною умовою розвитку ринкової економіки. Саме
інвестиції створюють виробничий потенціал на базі найновіших досягнень
науки і техніки, визначають конкурентні позиції суб'єктів господарювання
країн на внутрішньому та зовнішньому ринках. Найбільшими інвесторами є
комерційні банки. Варто зазначити, що "банківські інвестиції" є похідною
категорією від "інвестицій" та втілюють у собі істотні риси інвестицій
взагалі, проте мають специфічні видові форми свого прояву .
Нині немає єдиного підходу до визначення поняття "банківські
інвестиції". Прихильники вузького підходу дотримуються думки, що
банківські інвестиції пов'язані лише з операціями з цінними паперами. Так,
наприклад, А.В. Череп та О.Ф. Андросова подають таке визначення
банківських інвестицій – це вкладання коштів у цінні папери з терміном
погашення понад один рік, що мають за мету прибутку.
Під банківськими інвестиціями передусім розуміють інвестиції, які
здійснюються комерційними банками як суб'єктами інвестиційної діяльності.
114

Якщо розуміти інвестиції як вкладення капіталу з метою подальшого
його примноження, то з погляду банку приріст капіталу повинен бути
достатнім для того, щоб компенсувати комерційному банку відмову від
використання

наявних

фінансових

ресурсів

для

вкладення

в

інші

альтернативні інструменти на фінансовому ринку, винагородити його за
ризик і відшкодувати втрати від інфляції в майбутньому інвестиційному
періоді [1, с.375].
Банківські інвестиції опосередковують процес використання тимчасово
вільних

грошових

капіталів

у

вигляді

фінансування

(кредитування)

капіталовкладень або іншої форми вкладень у реальні активи інвестиційних
товарів безпосередньо для обслуговування процесу відтворення. Вони
характеризуються пропозицією грошових фондів з боку банківської системи,
котра є як продавцем, і попитом на ці фонди з боку потенційних учасників
інвестиційної діяльності як покупців банківських інвестицій.
Тобто, в умовах ринкового господарювання банки становлять основу
фінансової системи країни, будучи основним каналом передачі грошових
коштів від тих, хто їх зберігає, до тих, хто їх інвестує. Потреба залучення
коштів в економіку створює об'єктивні передумови для активного залучення
банківських інвестицій на тривалі строки.
Як правило, в нашій країні банки вкладають кошти в корпоративні
(акції, облігації тощо) та державні (облігації, казначейські векселі,
казначейські зобов'язання) цінні папери. Здійснюючи інвестування на
фондовому ринку, банк формує свій портфель цінних паперів, що дають
йому змогу отримувати дохід від операцій з ними.
На погляду Б.Л. Луціва, є два аспекти інвестиційної діяльності банків:
перший – це власне інвестиційна діяльність банку, спрямована на збільшення
доходів банку, а другий – інвестиційна діяльність із позицій розвитку економіки,
спрямована на забезпечення безперервності процесу відтворення основних
засобів і отже, – на процес суспільного відтворення загалом. Між цими двома
аспектами

інвестиційної

діяльності

банків

існують

відповідні

канали

взаємозв'язків, що дає підстави розглядати ці аспекти як єдине ціле [4, с.280].
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Економічна суть інвестиційної діяльності банку зводиться до фінансових
інвестицій (довгострокові цінні папери, паї, частки, вкладення у статутні капітали
тощо) та реальних інвестицій (матеріальні та нематеріальні активи).
У практичній діяльності багатьох зарубіжних і вітчизняних банків
фінансові інвестиції є пріоритетним напрямом інвестування, оскільки
банківський бізнес – це, передовсім, фінансова діяльність. Фінансові
інвестиції банку можна розглядати як вкладення коштів у різні види
фондових інструментів та капітал у формі доходних грошових інструментів
(депозитів, кредитів тощо), а також як вкладення у статутні капітали
підприємств. Зазвичай фінансові інвестиції поділяють на прямі та
портфельні. Прямі інвестиції – це господарські операції, які передбачають
внесення коштів або майна у статутний капітал юридичної особи в обмін на
корпоративні права, емітовані такою юридичною особою. Портфельні
інвестиції – це господарські операції, які передбачають придбання цінних
паперів та інших фінансових активів за грошові кошти на фондовому
(біржовому) ринку. Основною ознакою портфельних інвестицій є те, що
інвестор не має права на участь в управлінні підприємством, такі інвестиції
передбачають

лише

одержання

інвестором

дивідендів

за

акціями

підприємства або відсотків за іншими цінними паперами. У структурі
фінансових інвестицій банку левова частка (майже 90 %) припадає на цінні
папери [2, с.11].
В Україні систему цілей банківського інвестування в цінні папери
можна характеризувати за такими напрямами: збереження і приріст капіталу;
придбання цінних паперів, які мають усі властивості готівки і можуть бути
засобом обігу та платежу; отримання контролю над діяльністю підприємства
через придбання цінних паперів і здійснення перерозподілу власності;
спекулятивна гра на коливаннях курсів цінних паперів [1, с. 410].
Активні операції комерційних банків дають їм змогу ефективніше
використовувати свої можливості щодо одержання прибутків, підтримуючи
при цьому показники ліквідності на необхідному рівні. Таке поєднання
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прибутковості та ліквідності справляє позитивний вплив на загальний
фінансовий стан банку [2, с. 12].
Багатогранність інвестиційної діяльності комерційного банку з погляду
його широкої участі у забезпеченні інвестиційного процесу в країні та
досягнення власних цілей передбачає також здійснення ним реальних
інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх [3, с.206].
Управління банківськими інвестиціями означає:
–

по-перше, встановлювати оптимальну часову та просторову структуру,
а також обсяги банківських інвестицій;

–

по-друге,

підвищувати

ефективність

банківської

інвестиційної

діяльності з метою зменшення витрат і отримання високих результатів;
–

по-третє, розробляти нові банківські інвестиційні продукти, які б
користувалися попитом і змогли б забезпечити банку максимальний
прибуток;

–

по-четверте, підбирати для банківської інвестиційної діяльності
висококваліфікований персонал та ефективно його використовувати.
Багатогранність інвестиційної діяльності комерційного банку з погляду

його широкої участі у забезпеченні інвестиційного процесу в країні та
досягнення власних цілей передбачає також здійснення ним реальних
інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх [3, с.212].
Якщо ж здійснюється фінансування якісно нових банківських
технологій, послуг – це інноваційні інвестиції (вкладення капіталу, пов'язані
із

науково-технічним

прогресом).

Основними

формами

інноваційних

інвестицій є вкладення коштів у придбання ліцензії, програмних продуктів,
фінансування наукових розробок тощо.
З метою розширення діяльності банку, просування банківського
продукту банк здійснює інвестиції у відкриття нових філій та відділень.
Мережа філій, яка розташована у безпосередній близькості до клієнтів з
висококваліфікованим

персоналом,

є

важливим

депозитів і центром прибутків комерційного банку.
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джерелом

залучення

Комерційні банки мають змогу розвивати свою інвестиційну діяльність
у таких основних напрямах: обслуговування руху коштів, що призначені для
інвестування і належать інвесторам, які є клієнтами банку; мобілізація
вільних грошових коштів і спрямування їх на інвестування через ринок
цінних паперів; вкладення власних і залучених грошових коштів у
інвестиційні проекти.
Висновки: успішна діяльність будь-якого банку великою мірою
визначається колом операцій і послуг, які він пропонує своїм клієнтам.
Інвестування є відносно окремою та самостійною сферою банківської
діяльності.

Банки

як

учасники

інвестиційного

процесу

повинні

забезпечувати ефективне управління значними фінансовими ресурсами як
у власних інтересах, так і в інтересах інших суб'єктів національної
економіки.
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У статті досліджується порядок фінансового забезпечення Збройних
Сил України. Проаналізовано стан і перспективи здійснення оборонних
видатків на забезпечення військ. Запропоновано напрями ефективного
використання наявних фінансових ресурсів та необхідність їх збільшення для
забезпечення фінансових потреб розвитку Збройних Сил України.
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планування, оборонні витрати, бюджетні програми.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день ще спостерігається
складність щодо організації фінансового забезпечення Збройних Сил
України, що обумовлено як зовнішніми (на державному рівні), так і
внутрішніми (на рівні Міністерства оборони) чинниками. Має місце
нераціональний розподіл фінансових ресурсів, що призводить до зниження
рівня боєздатності ЗС України та воєнної безпеки держави. Тому розгляд
сучасних тенденцій та напрямів розвитку забезпечення Збройних Сил
України та визначення його місця у фінансовій системі держави є
актуальним.
Враховуючи специфіку фінансового забезпечення Збройних сил, це
питання не досить часто розглядається науковцями. Серед українських
вчених та урядовців, що приділяли свою увагу фінансуванню оборони, слід
назвати таких як В.П. Горбулін, Б.А. Демидов, Ю.Б. Медведєв, В.І. Мунтіян,
А.М. Павленко, І.М. Семеніхін, котрі в своїх дослідженнях визначили роль і
місце оборонних фінансів у фінансовій системі держави, обґрунтували
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необхідність кількісних і якісних змін у Збройних Силах України. Та разом з
тим ще низка проблемних питань фінансового забезпечення Збройних Сил
потребує подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Існуючі економічні, територіальні, етнічні,
конфесійні та інші протиріччя сьогодення створюють умови щодо
виникнення кризових ситуацій, збройних конфліктів, локальних війн. Все це
вимагає економічного забезпечення основними вимогами якого є: сталий
розвиток воєнно економічного потенціалу; підтримання постійної високої
воєнно-економічної готовності країни, спроможності економіки надійно
задовольняти оборонні потреби у будь-яких умовах; забезпечення стійкого
функціонування фінансово-економічної діяльності навіть в особливий період.
Сьогодні ж настала необхідність повного розкриття сутності і значення
фінансового забезпечення армії, визначення її ролі та функцій, глибокого
аналізу досвіду зарубіжних країн, що особливо важливо в умовах
використання внутрішніх так залучених джерел фінансування, а також
визначення шляхів виходу Збройних Сил України з існуючого складного як
економічного так і соціального стану, в умовах неоголошеної війни.
Суттєвим недоліком фінансового становища у Збройних Силах України
є не досконалість заходів щодо прогнозування рівнів їх фінансування. Це має
прямий вплив на реалізацію державних програм реформування і розвитку
української армії за ринкової економіки України. В умовах трансформаційної
економіки України важливого значення набувають питання розвитку та
удосконалення фінансового забезпечення армії. Успішне вирішення завдань,
які покладені на Збройні Сили, залежить від правильного обґрунтування
потреби та організації їх фінансового забезпечення. Особливої гостроти
питання фінансового забезпечення набуває на етапі реформування військ.
Видатки на оборону є складовою частиною державних фінансів (рис.1). До
галузевих фінансів військові фінанси віднести не можна, тому що за своєю
суттю вони є особливими функціональними фінансами загальнодержавного
значення і охоплюють багато напрямів діяльності [1, с.186].
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Державні фінанси

Оборонні фінанси

Військові фінанси

Рис.1. Місце військових фінансів у системі державних фінансів
Оборонні фінанси – це грошові відносини, які виникають з приводу
формування, розподілу, обміну і використання економічних ресурсів на
підготовку оборони держави, що включать утримання Збройних Сил,
розвиток оборонної промисловості, воєнні дослідження, видатки на
ліквідацію військової діяльності. До цих видатків відносяться:
– забезпечення умови виживання держави;
– розвиток вітчизняних науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт;
– підготовка висококваліфікованих спеціалістів найвищого рівня;
– робочі місця;
– експорт озброєнь, який дає можливість збільшити потенціал держави;
– співробітництво у військово-політичній сфері [10, с.153].
Армія належить до державного сектору економіки і її функціонування
залежить від обсягу виділених асигнувань на національну оборону і на основі
яких формується оборонний бюджет. Оборонний бюджет – це менше, ніж
оборонні витрати, оскільки він є їх складовою частиною і являє собою
офіційний кошторис прямих оборонних витрат, які виділені в державному
бюджеті в спеціальний розділ. Іншими словами, то оборонний бюджет – це
загальний обсяг грошових коштів, які виділяються державою для конкретних
потреб фінансування Збройних Сил, протягом даного року. Оборонні витрати
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– це грошові витрати на підготовку оборони держави, що включають:
утримання збройних сил, розвиток оборонної промисловості тощо. За
витратами оборонні фінанси розподіляють на три групи: прямі, побічні та
приховані. Прямі в свою чергу діляться на поточні та капітальні [9,с.118].
Прямі оборонні витрати охоплюють Міністерства оборони і складають
основну частину оборонних витрат. До поточних витрат належать видатки на
підтримку бойової готовності, а капітальні витрати відображають процес
матеріально-технічного переоснащення збройних сил та розвиток оборонної
інфраструктури. Побічні оборонні витрати пов‘язані з утримання Збройних
Сил, ліквідацією наслідків війни. Приховані оборонні витрати за своїм
характером та значимістю належать до оборонних витрат, але проходять по
кошторисах цивільних міністерств і відомств:

міністерств фінансів,

торгового флоту, освіти, охорони здоров‘я та інших [8, c.119-120].
Відповідно до статті 2 Закону України «Про оборону України»
фінансування потреб національної оборони здійснюється виключно за
рахунок Державного бюджету України в обсягах, розмір яких визначається
щорічно Законом України «Про Державний бюджет України», які
забезпечують належне виконання завдань оборони, але не менше трьох
відсотків від запланованого обсягу ВВП [6, c.106].
Останнім часом урядом України проведено низку заходів, спрямованих
на реалізацію механізму фінансового забезпечення Державної програми
щодо реформування Збройних Сил, в тому числі приведення фінансування
армії у відповідність до економічних можливостей країни. Поступово взято
курс на виконання

передбаченою Державною комплексною програмою

реформування та розвитку ЗСУ на період до 2017 року, якою заплановано
суттєво збільшити обсяги асигнувань на оборону.
Фінансування

Збройних Сил України здійснюється за рахунок

передбачених державним бюджетом коштів та формується за трьома
напрямами (рис.2)
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Класифікація фінансового забезпечення Збройних Сил України

За джерелами
формування

За напрямами
бюджетних видатків

За напрямами
використання

Кошти загального фонду

Утримання
особового складу

Військове

Кошти спеціально фонду

Закупівля озброєння
та військової техніки

Господарське,
виробниче

Кошти місцевих бюджетів

Капітальне
будівництво

Культурно-побутове

Науково-дослідна
робота

Інші видатки

Рис.2. Класифікація фінансового забезпечення Збройних Сил
України
Станом на 2014 рік на потреби Збройних Сил України передбачено 27346,3
млн. грн., у тому числі: 13677,5 млн. грн. – за загальним фондом; 11918,2 млн. грн.–за
резервним фондом;1597,3 млн. грн. – за спеціальним фондом; 153,3 млн. грн.–благодійна
допомога.

Зазначений ресурс розподілено: 3 962,1 млн. грн. – розвиток озброєння та
військової техніки; 1 107,4 млн. грн. – підготовка Збройних Сил України; 22 266,5 млн.
грн. – утримання Збройних Сил України.

Крім цього, військовими частинами отримано та обліковано благодійної
допомоги у натуральній формі на загальну суму 390,9 млн. грн.
Використання бюджетних коштів здійснюється відповідними структурними
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підрозділами
бюджетної

Міністерства оборони України в залежності від конкретної
програми.

Станом

на

перший

квартал

2015

закладено

нижченаведені бюджетні програми в загальній сумі 15 213,911 млн. грн. [15].
Таб.1. Фінансування ЗСУ на I квартал 2015 року за бюджетними
програмами
Головним розпорядником фінансів за бюджетною програмою є
Міністерство оборони України.
Відповідальним виконавцем, згідно законодавства, є
апарат Міністерства оборони України.
Сума тис.
грн.

Найменування бюджетної програми
Керівництво та військове управління Збройними Силами України

225727

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

11710392

Медичне лікування та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил
України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

1086656

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів
акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і
державних службовців, початкова військова підготовка молоді

964498

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

563398

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців
України

Збройних Сил

Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення
живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

516002
147238

При цьому в державному бюджеті на 2015 рік закладено 86 000 млн. грн.
на потреби армії та правоохоронних органів, що становить близько 5% від
загальних видатків.
Відповідно до Бюджетного кодексу Державний бюджет України
формується за програмно-цільовим методом, але проведений аналіз
класифікації видатків на утримання особового складу військових формувань
у державному бюджеті показує відсутність єдиного підходу до такої
класифікації. Цей аналіз дозволив зробити висновок, що різні підходи до
формування видатків на утримання особового складу за різними військовими
формуваннями не відповідає вимогам загальнодержавної порівнянності, яку
повинна забезпечувати класифікація видатків державного бюджету.
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Система регулювання бюджетних видатків на оборону, у тому числі на
утримання особового складу військових формувань, поки що дещо архаїчна
та перебуває в процесі упорядкування та удосконалення, кінцевою метою
якого є наближення структури видатків на оборону до стандартів розвинених
країн світу. Одними з перших кроків держави на шляху упорядкування на
удосконалення видатків на оборону стали прийняття Державної програми
розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки та Стратегічного
оборонного бюлетеня на період до 2015 року [7, c.58-65].
В умовах хронічного недофінансування потреб Міністерства оборони
України

створюються

ситуації,

коли

наприкінці

бюджетного

року

фінансування здійснюється у обсягах, що перевищують планові показники.
Це в свою чергу не дозволяє повністю та ефективно використати фінансові
ресурси, які надходять у кінці року. Відповідно, залишки бюджетних коштів
на початку наступного бюджетного року списуються з рахунків Міністерства
оборони України у дохід Державного бюджету. Такі ситуації яскраво
ілюструють

недосконалість

існуючої

системи

фінансування

потреб

міністерства оборони України. Аналіз прогнозних показників зведеного
бюджету України на 2012-2014 рр. дав змогу зробити висновок, що тенденції
неповного забезпечення потреб Міністерства оборони України у фінансових
ресурсах матимуть місце і надалі. Такі тенденції ставлять під загрозу
реалізацію Державної програми розвитку Збройних Сил України та перехід
їх на професійний принцип комплектування. Для подолання негативних
тенденцій та більш ефективного використання бюджетних коштів на
утримання особового складу запропоновано нові підходи до планування
бюджетних видатків на утримання особового складу Збройних Сил України.
При цьому обґрунтовано фактори, що визначають ефективність бюджетних
видатків на утримання особового складу Збройних Сил України та розкрито
вплив ринкової економіки на систему фінансового забезпечення утримання
особового складу Збройних Сил України з урахуванням світового досвіду.
Оптимальна структура оборонного бюджету з урахуванням світового
досвіду, яка на відміну від існуючої структури забезпечує в першу чергу
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ефективний розвиток Збройних Сил України, наближена до світових
стандартів і базується на Державній програмі реформування та розвитку
Збройних Сил України на період 2006-2011 рр. Вона передбачає питому вагу
видатків на утримання особового складу не більше ніж 52% загального
обсягу оборонних видатків, видатків на розвиток на розвиток озброєння,
військової техніки та інфраструктури – на рівні 25%, на реформування та
розвиток Збройних Сил України – не менше 15%, решта – на підготовку
Збройних Сил України.
Бюджетне планування є основним елементом у системі управління
бюджетним процесом. В Україні здійснення стратегічного планування, тобто
розробка

стратегічних

завдань

держави

на

середньострокову

чи

довгострокову перспективу, на сьогодні ще не достатньо розвинене.
Планування

бюджетних

видатків

здійснюється

в

основному

на

короткострокову перспективу, тобто на наступний рік. У Міністерстві
оборони України процес бюджетного планування повинен бути тісно
пов‘язаний з оборонним плануванням, яке здійснюється з метою розвитку
Збройних Сил України відповідно до Державної програми. Доцільно
розробити основні напрями удосконалення системи планування бюджетних
видатків на утримання особового складу Збройних сил України, що
базуються на інтеграції двох самостійних систем планування – оборонного
та бюджетного – в єдину систему. Такий підхід практично підпорядковує
бюджетні кошти цілям оборонного планування та робить їх засобом
досягнення кінцевих цілей оборонних програм.
Висновок. Результати даного дослідження мають теоретичне, методичне та
практичне значення і спрямовані на покращення фінансового забезпечення
утримання Збройних Сил України, а відповідно морально-психологічного стану
та

професійності

військовослужбовців,

що

в

свою

чергу

підвищує

конкурентоздатність військової служби на ринку праці в Україні. Все це
сприятиме пожвавленню загальної економічної діяльності в суспільстві та більш
ефективному перерозподілу частки валового внутрішнього продукту через
державний бюджет зокрема для підвищення обороноздатності України завдяки
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УДК 355.61(477)(045)
А.В.Герасимчук
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ
СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті досліджується порядок фінансового забезпечення Збройних Сил
України. Проаналізовано стан і перспективи здійснення оборонних видатків
на забезпечення військ. Запропоновано напрями ефективного використання
наявних фінансових ресурсів та необхідність їх збільшення для забезпечення
фінансових потреб розвитку Збройних Сил України.
Ключові слова:

збройні сили, фінансове забезпечення, фінансове

планування, оборонні витрати, бюджетні програми.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день ще спостерігається
складність щодо організації фінансового забезпечення Збройних Сил України,
що обумовлено як зовнішніми (на державному рівні), так і внутрішніми (на
рівні Міністерства оборони) чинниками. Має місце нераціональний розподіл
фінансових ресурсів, що призводить до зниження рівня боєздатності ЗС
України та воєнної безпеки держави. Тому розгляд сучасних тенденцій та
напрямів розвитку забезпечення Збройних Сил України та визначення його
місця у фінансовій системі держави є актуальним.
Враховуючи специфіку фінансового забезпечення Збройних сил, це
питання не досить часто розглядається науковцями. Серед українських
вчених та урядовців, що приділяли свою увагу фінансуванню оборони, слід
назвати таких як В.П. Горбулін, Б.А. Демидов, Ю.Б. Медведєв, В.І. Мунтіян,
А.М. Павленко, І.М. Семеніхін, котрі в своїх дослідженнях визначили роль і
місце оборонних фінансів у фінансовій системі держави, обґрунтували
необхідність кількісних і якісних змін у Збройних Силах України. Та разом з
тим ще низка проблемних питань фінансового забезпечення Збройних Сил
потребує подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Існуючі економічні, територіальні, етнічні,
конфесійні та інші протиріччя сьогодення створюють умови щодо
виникнення кризових ситуацій, збройних конфліктів, локальних війн. Все це
вимагає економічного забезпечення основними вимогами якого є: сталий
розвиток воєнно економічного потенціалу; підтримання постійної високої
воєнно-економічної готовності країни, спроможності економіки надійно
задовольняти оборонні потреби у будь-яких умовах; забезпечення стійкого
функціонування фінансово-економічної діяльності навіть в особливий період.
Сьогодні ж настала необхідність повного розкриття сутності і значення
фінансового забезпечення армії, визначення її ролі та функцій, глибокого
аналізу досвіду зарубіжних країн, що особливо важливо в умовах
використання внутрішніх так залучених джерел фінансування, а також
визначення шляхів виходу Збройних Сил України з існуючого складного як
економічного так і соціального стану, в умовах неоголошеної війни.
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Суттєвим недоліком фінансового становища у Збройних Силах України
є не досконалість заходів щодо прогнозування рівнів їх фінансування. Це має
прямий вплив на реалізацію державних програм реформування і розвитку
української армії за ринкової економіки України. В умовах трансформаційної
економіки України важливого значення набувають питання розвитку та
удосконалення фінансового забезпечення армії. Успішне вирішення завдань,
які покладені на Збройні Сили, залежить від правильного обґрунтування
потреби та організації їх фінансового забезпечення. Особливої гостроти
питання фінансового забезпечення набуває на етапі реформування військ.
Видатки на оборону є складовою частиною державних фінансів (рис.1). До
галузевих фінансів військові фінанси віднести не можна, тому що за своєю
суттю вони є особливими функціональними фінансами загальнодержавного
значення і охоплюють багато напрямів діяльності [1, с.186].

Державні фінанси

Оборонні фінанси

Військові фінанси

Рис.1. Місце військових фінансів у системі державних фінансів
Оборонні фінанси – це грошові відносини, які виникають з приводу
формування, розподілу, обміну і використання економічних ресурсів на
підготовку оборони держави, що включать утримання Збройних Сил,
розвиток оборонної промисловості, воєнні дослідження, видатки на
ліквідацію військової діяльності. До цих видатків відносяться:
– забезпечення умови виживання держави;
– розвиток вітчизняних науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт;
– підготовка висококваліфікованих спеціалістів найвищого рівня;
– робочі місця;
– експорт озброєнь, який дає можливість збільшити потенціал держави;
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– співробітництво у військово-політичній сфері [10, с.153].
Армія належить до державного сектору економіки і її функціонування
залежить від обсягу виділених асигнувань на національну оборону і на основі
яких формується оборонний бюджет. Оборонний бюджет – це менше, ніж
оборонні витрати, оскільки він є їх складовою частиною і являє собою
офіційний кошторис прямих оборонних витрат, які виділені в державному
бюджеті в спеціальний розділ. Іншими словами, то оборонний бюджет – це
загальний обсяг грошових коштів, які виділяються державою для конкретних
потреб фінансування Збройних Сил, протягом даного року. Оборонні витрати
– це грошові витрати на підготовку оборони держави, що включають:
утримання збройних сил, розвиток оборонної промисловості тощо. За
витратами оборонні фінанси розподіляють на три групи: прямі, побічні та
приховані. Прямі в свою чергу діляться на поточні та капітальні [9,с.118].
Прямі оборонні витрати охоплюють Міністерства оборони і складають
основну частину оборонних витрат. До поточних витрат належать видатки на
підтримку бойової готовності, а капітальні витрати відображають процес
матеріально-технічного переоснащення збройних сил та розвиток оборонної
інфраструктури. Побічні оборонні витрати пов’язані з утримання Збройних
Сил, ліквідацією наслідків війни. Приховані оборонні витрати за своїм
характером та значимістю належать до оборонних витрат, але проходять по
кошторисах цивільних міністерств і відомств: міністерств фінансів,
торгового флоту, освіти, охорони здоров’я та інших [8, c.119-120].
Відповідно до статті 2 Закону України «Про оборону України»
фінансування потреб національної оборони здійснюється виключно за
рахунок Державного бюджету України в обсягах, розмір яких визначається
щорічно Законом України «Про Державний бюджет України», які
забезпечують належне виконання завдань оборони, але не менше трьох
відсотків від запланованого обсягу ВВП [6, c.106].
Останнім часом урядом України проведено низку заходів, спрямованих
на реалізацію механізму фінансового забезпечення Державної програми
щодо реформування Збройних Сил, в тому числі приведення фінансування
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армії у відповідність до економічних можливостей країни. Поступово взято
курс на виконання

передбаченою Державною комплексною програмою

реформування та розвитку ЗСУ на період до 2017 року, якою заплановано
суттєво збільшити обсяги асигнувань на оборону.
Фінансування

Збройних Сил України здійснюється за рахунок

передбачених державним бюджетом коштів та формується за трьома
напрямами (рис.2)
Класифікація фінансового забезпечення Збройних Сил України

За джерелами
формування

За напрямами
бюджетних
видатків

За напрямами
використання

Кошти загального
фонду

Утримання
особового складу

Військове

Кошти спеціально
фонду

Закупівля
озброєння та
військової техніки

Господарське,
виробниче

Кошти місцевих
бюджетів

Капітальне
будівництво

Культурно-побутове

Науково-дослідна
робота

Інші видатки

Рис.2. Класифікація фінансового забезпечення Збройних Сил
України
Станом на 2014 рік на потреби Збройних Сил України передбачено 27
346,3 млн. грн., у тому числі: 13 677,5 млн. грн. – за загальним фондом; 11
918,2 млн. грн. – за резервним фондом;1 597,3 млн. грн. – за спеціальним
фондом; 153,3 млн. грн. – благодійна допомога.
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Зазначений ресурс розподілено: 3 962,1 млн. грн. – розвиток озброєння
та військової техніки; 1 107,4 млн. грн. – підготовка Збройних Сил України;
22 266,5 млн. грн. – утримання Збройних Сил України.
Крім цього, військовими частинами отримано та обліковано благодійної
допомоги у натуральній формі на загальну суму 390,9 млн. грн.
Використання бюджетних коштів здійснюється відповідними структурними
підрозділами
бюджетної

Міністерства оборони України в залежності від конкретної
програми.

Станом

на

перший

квартал

2015

закладено

нижченаведені бюджетні програми в загальній сумі 15 213,911 млн. грн. [15].
Таб.1. Фінансування ЗСУ на I квартал 2015 року за бюджетними
програмами
Головним розпорядником фінансів за бюджетною програмою є
Міністерство оборони України.
Відповідальним виконавцем, згідно законодавства, є
апарат Міністерства оборони України.
Сума тис.
грн.

Найменування бюджетної програми
Керівництво та військове управління Збройними Силами України

225727

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

11710392

Медичне лікування та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил
України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

1086656

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів
акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і
державних службовців, початкова військова підготовка молоді

964498

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

563398

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців
України

Збройних Сил

Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення
живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил
України

516002
147238

При цьому в державному бюджеті на 2015 рік закладено 86 000 млн. грн.
на потреби армії та правоохоронних органів, що становить близько 5% від
загальних видатків.
Відповідно до Бюджетного кодексу Державний бюджет України
формується за програмно-цільовим методом, але проведений аналіз
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класифікації видатків на утримання особового складу військових формувань
у державному бюджеті показує відсутність єдиного підходу до такої
класифікації. Цей аналіз дозволив зробити висновок, що різні підходи до
формування видатків на утримання особового складу за різними військовими
формуваннями не відповідає вимогам загальнодержавної порівнянності, яку
повинна забезпечувати класифікація видатків державного бюджету.
Система регулювання бюджетних видатків на оборону, у тому числі на
утримання особового складу військових формувань, поки що дещо архаїчна
та перебуває в процесі упорядкування та удосконалення, кінцевою метою
якого є наближення структури видатків на оборону до стандартів розвинених
країн світу. Одними з перших кроків держави на шляху упорядкування на
удосконалення видатків на оборону стали прийняття Державної програми
розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки та Стратегічного
оборонного бюлетеня на період до 2015 року [7, c.58-65].
В умовах хронічного недофінансування потреб Міністерства оборони
України

створюються

ситуації,

коли

наприкінці

бюджетного

року

фінансування здійснюється у обсягах, що перевищують планові показники.
Це в свою чергу не дозволяє повністю та ефективно використати фінансові
ресурси, які надходять у кінці року. Відповідно, залишки бюджетних коштів
на початку наступного бюджетного року списуються з рахунків Міністерства
оборони України у дохід Державного бюджету. Такі ситуації яскраво
ілюструють

недосконалість

існуючої

системи

фінансування

потреб

міністерства оборони України. Аналіз прогнозних показників зведеного
бюджету України на 2012-2014 рр. дав змогу зробити висновок, що тенденції
неповного забезпечення потреб Міністерства оборони України у фінансових
ресурсах матимуть місце і надалі. Такі тенденції ставлять під загрозу
реалізацію Державної програми розвитку Збройних Сил України та перехід
їх на професійний принцип комплектування. Для подолання негативних
тенденцій та більш ефективного використання бюджетних коштів на
утримання особового складу запропоновано нові підходи до планування
бюджетних видатків на утримання особового складу Збройних Сил України.
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При цьому обґрунтовано фактори, що визначають ефективність бюджетних
видатків на утримання особового складу Збройних Сил України та розкрито
вплив ринкової економіки на систему фінансового забезпечення утримання
особового складу Збройних Сил України з урахуванням світового досвіду.
Оптимальна структура оборонного бюджету з урахуванням світового
досвіду, яка на відміну від існуючої структури забезпечує в першу чергу
ефективний розвиток Збройних Сил України, наближена до світових
стандартів і базується на Державній програмі реформування та розвитку
Збройних Сил України на період 2006-2011 рр. Вона передбачає питому вагу
видатків на утримання особового складу не більше ніж 52% загального
обсягу оборонних видатків, видатків на розвиток на розвиток озброєння,
військової техніки та інфраструктури – на рівні 25%, на реформування та
розвиток Збройних Сил України – не менше 15%, решта – на підготовку
Збройних Сил України.
Бюджетне планування є основним елементом у системі управління
бюджетним процесом. В Україні здійснення стратегічного планування, тобто
розробка

стратегічних

завдань

держави

на

середньострокову

чи

довгострокову перспективу, на сьогодні ще не достатньо розвинене.
Планування

бюджетних

видатків

здійснюється

в

основному

на

короткострокову перспективу, тобто на наступний рік. У Міністерстві
оборони України процес бюджетного планування повинен бути тісно
пов‘язаний з оборонним плануванням, яке здійснюється з метою розвитку
Збройних Сил України відповідно до Державної програми. Доцільно
розробити основні напрями удосконалення системи планування бюджетних
видатків на утримання особового складу Збройних сил України, що
базуються на інтеграції двох самостійних систем планування – оборонного
та бюджетного – в єдину систему. Такий підхід практично підпорядковує
бюджетні кошти цілям оборонного планування та робить їх засобом
досягнення кінцевих цілей оборонних програм.
Висновок. Результати даного дослідження мають теоретичне, методичне та
практичне значення і спрямовані на покращення фінансового забезпечення
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утримання Збройних Сил України, а відповідно морально-психологічного стану
та

професійності

військовослужбовців,

що

в

свою

чергу

підвищує

конкурентоздатність військової служби на ринку праці в Україні. Все це
сприятиме пожвавленню загальної економічної діяльності в суспільстві та більш
ефективному перерозподілу частки валового внутрішнього продукту через
державний бюджет зокрема для підвищення обороноздатності України завдяки
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УДК 336.71 (045)
Н.О. Гнатовська
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ1
У даній статті розглянуто проблеми споживчого кредитування в Україні.
Визначено специфічні риси споживчих кредитів та умови їх надання.
Досліджено механізм впливу споживчого кредиту на економік України.
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Ключові слова: споживчий кредит, споживче кредитування, сукупний
попит, сукупна пропозиція, грошові доходи
Найбільш чутливо на зміни, які відбуваються в суспільстві та вкраїні
реагує Банківська система України. Останні роки ХХ століття не були
фінансово

сприятливими

та характеризувалися загальним

збіднінням

населення України. Найважливішими задачами того періоду для банків було
нарощення об`ємів депозитів фізичних осіб. Банки пропонували населенню
найвигідніші умови розміщення коштів.
Метою статі є дослідити проблеми споживчого кредитування в Україні.
Банківський сектор, обслуговуючи інтереси як товаровиробників, так і
споживачів,

опосередковує

господарством,
забезпеченні

торгівлею

зв‘язки
та

між

населенням,

соціально-економічному

промисловістю,
відіграє

розвитку

важливу

держави,

сільським
роль

у

вирішенні

соціальних проблем та покращення рівня життя населення. Традиційно
однією з основних економічних функцій банків є кредитування споживчих
потреб

фізичних

осіб,

на

підставі

чого

забезпечується

зростання

платоспроможного попиту і, як наслідок, обсягу роздрібного товарообороту.
За останні роки кредитування в Україні стало настільки доступним, що
отримати позику на придбання будь-якого товару міг практично кожен
бажаючий. Але, скориставшись такою можливістю, більшість позичальників
сьогодні гірко жалкують про це. Адже несподівана фінансова криза
позбавила багатьох можливості справно платити за кредити.
Суб'єктами споживчого кредитування є фізичні особи, а в особі
кредитора виступають банки, інші кредитні установи. Між банком та
населенням може існувати й посередник, наприклад, торговельна організація,
однак при цьому зміст споживчого кредиту не змінюється.
Об'єктом кредитування є витрати, пов'язані з задоволенням поточного
попиту населення, в тому числі придбання товарів в особисту власність, а
також витрати капітального характеру на будівництво та підтримання
нерухомого майна.
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На сьогоднішній день особливої актуальності набуває проблема
оцінкиплатоспроможностіпозичальника і, як наслідок, здатність повернення
позичальником кредиту, а також правова оцінка способів, які застосовують
банки для забезпечення повернення наданих споживчих кредитів.
Одним із видів банківських операцій з фізичними особами є споживче
кредитування, яке допомагає прискорити реалізацію товарів широкого
вжитку і побутових послуг, збільшує платоспроможний попит населення,
підвищує його життєвий рівень.
Основними проблемами, що стримують активну діяльність банків у цій
сферіє:
- незадовільний рівень якості сукупного кредитного портфеля банків,
викликаний зростанням частки простроченої заборгованості за останні роки;
- високий рівень ставок за споживчими кредитами порівняно із
обліковою ставкою НБУ;
-

розрив

строків

залучення

банками

на

міжнародному

ринку

короткострокових кредитів та розміщених ними коштів на довгострокові й
основі серед населення.
Окрімзазначених проблем, існуєціла низка об‘єктивнихфакторів, що
перешкоджають розвитку споживчого кредитування в Україні, а саме:
- порівняно високий рівень вартості розробки та впровадження нових
видів послуг; недостатня кількість кваліфікованих працівників, спроможних
ефективно взаємодіяти із клієнтами – фізичними особами, та нее фективна
система розподілу повноважень між ними у процесі кредитування;
-

недостатньо

представництв

та

розвинута
низький

ринкова

рівень

якості

і

нфраструктура
кредитних

філій

та

продуктів,

що

пропонуються;
- невисокий рівень доходів більшої частини населення, що не дає змоги
банкам активно застосовувати повноцінні депозитні стратегії для фізичних
осіб, унаслідок чого банки не мають можливості реалізовувати власний
кредитний потенціал на ринку роздрібного кредитування.
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Відповідно до п. 23 ст. 1 Закону України ―Прозахист прав споживачів‖
споживчий кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем (банком або
іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції.
Договір

про

надання

споживчого

кредиту

укладається

між

кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає
кошти (споживчий кредит) або бере зобов‘язання надати їх споживачеві для
придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а
споживач зобов‘язується повернути їх разом з нарахованими відсотками [2].
Договір про надання споживчого кредиту є цивільно-правовим за своєю
суттю. Відповідно, на нього розповсюджуються положення Цивільного
кодексу щодо форми, змісту, істотних умов правочинів і договорів. До того
ж, договір споживчого кредиту на купівлю товарів у магазинах та інших
місцях торгівлі є похідним від договору купівлі - продажу, оскільки
забезпечує реальнее виконання останнього. При розірванні основного
договору, залежний правочин мав би припинятися автоматично, але це не
так.

На

практиціці

два

правочини

непросто

не

пов‘язані,

але

й

обслуговуються різними організаціями і зрізним статусом.
Продавця цікавить лише отримання оплати від споживача та питання
якості товару. Банки ж цікавить повернення позички вчасно та з урахуванням
відсотків за договором [1].
Аналіз економічної літератури дозволив визначити такі специфічні риси
споживчих кредитів:
– споживчі кредити надаються на придбання товарів кінцевого
споживання,

на

відміну

від

кредитів,

що

надаються

суб‘єктам

господарювання для фінансування певних господарських проектів;
– споживчі кредити надаються фізичним особам тільки в національній
валюті і спрямовані на кінцеве задоволення особистих потреб споживача,
тому об‘єктом споживчого кредиту можуть бути товари тривалого
користування, іпотека, послуги;
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– фізичні особи вдаються до споживчого кредитування, як правило, коли
їм не вистачає власних коштів, тоді як суб‘єктам господарювання
використовують отриманий кредит для розширення своєї господарської
діяльності з метою отримання прибутку;
– погашення споживчого кредиту здійснюється не в результаті
вивільнення коштів у позичальника як у випадку кредитування суб‘єктів
господарювання, а в межах їх надходження чи накопичення;
– як забезпечення за споживчим кредитом виступають сталі грошові
доходи фізичної особи – позичальника товар, на купівлю якого плануєтьсяо
тримати кредит, об‘єкт нерухомості;
– усі види споживчого кредиту є засобом задоволення особистих,
індивідуальних потреб фізичних осіб носять соціальний характер, оскільки
сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню життєвого рівня
населення (перед усім із низькими та середніми доходами), утвердженню
принципів соціальної справедливості.
Крім того визначення державою умов надання споживчого кредиту
допомагає регулювати грошовий обіг в країні (зараз практично в усіх
європейських країнах прийнято спеціальніз акони про споживчий кредит [4]);
– споживчий кредит відіграє значну роль у стимулюванні фізичних осіб
до праці, щоб отримати вищі доходи і скоріше розрахуватися з кредитором,
та у формуванні платоспроможного попиту населення, який, у свою чергу,
впливає на розвиток економіки країни, полегшуючи процес реалізації
продукції, прискорюючи отримання прибутку суб‘єктами господарювання і
збільшуючи доходи державного бюджету;
– за цільовим призначенням споживчі кредити поділяються на цільові,
багатоцільові та кредити на купівлю товарів; за технологієювидачі – Cashкредити,експрес-кредити та картковікредити.
Кредитні продукти на ринку споживчого кредитування можна поділити
на іпотечні кредити, роздрібне кредитування (у т.ч. автокредитування та
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кредитування на купівлю товарів), готівкові без заставні кредити та кредитні
картки. Механізм впливу споживчого кредиту на економіку країни
реалізується за такою логічною послідовністю:
–упровадження споживчого кредитування;
–зростання сукупного попиту;
– зростання сукупної пропозиції;
– збільшення надходжень до державного бюджету у вигляді податків;
– поліпшення рівня соціальної захищеності населення країни [3].
В той же активізація банківського споживчого кредитування у до
кризовий період спричинила низку проблем, серед яких є:
- погіршення якості банківських активів через зростання обсягу
проблемних кредитів, більшу частку яких становила саме проблемна
заборгованість за кредитами, наданими фізичним особам;
- зростання ризику ліквідності через існуючі розриви між строками
залучення та розміщення банківських ресурсів;
- опосередкована трансформація кредитної заборгованості населення у
від‘ємне сальдо зовнішнього торговельного балансу країни та ін.
Обмеження доступу фізичних осіб до банківських ресурсів дозволило
уповільнити темпи зростання інфляції, але в той же час стало однією з
причин стагнації кредитної діяльності вітчизняного банківського сектора та
зміни структури споживчого ринку України. Вирішення зазначених проблем
дозволить створити сприятливі умови для розвитку сучасних форм
кредитування фізичних осіб та мінімізувати ризики для операторів ринку
споживчого кредитування.
Для подолання зазначених вище проблем та забезпечення розвитку
споживчого кредитування в Україні пропонуємо:
- Верховній Раді України: вдосконалювати державне законодавство з
питань регулювання та контролю діяльності фінансових посередників;
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- Уряду України: здійснювати політику стабілізування економічної та
політичної ситуації у державі, реалізовувати заходи щодо забезпечення
сприятливих умов для підвищення рівня доходів населення;
- Національному банку України: вдосконалити регулювання кредитних
взаємовідносин

між

кредиторами

обслуговування

споживчих

і

кредитів

позичальниками
та

розробити

з

приводу

механізми,

які

унеможливлять кредитування фізичнихосіб без інформації про їх ніреальні, а
не номінальні, доходи;
- комерційним банкам: забезпечити збереження якісних показників
кредитного портфеля при інтенсивному збільшенні його обсягів[4].
Отже, можна констатувати, що споживче кредитування в Україні
зазнало падіння в довірі до банків та зниження платоспроможного попиту з
боку населення, високі відсоткові ставки за споживчими кредитами через
наявність прихованих комісій, що збільшують вартість кредиту для
позичальника,

зростання

інфляційних

та

девальваційних

очікувань,

відсутність дієвих правових механізмів захисту прав кредитора та
позичальника,

тому

необхідно

підвищувати

фінансову

грамотність

населення, а отже – і довіру до комерційних банків.
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УДК 332.85(045)
О.О. Горовенко
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРУ БУДІВНИЦТВА
Розглянуто стан будівельної галузі України. Проаналізовано зміни, що
відбулися в промисловому, житловому та незавершеному будівництві,
запропоновано пріоритетні напрямки розвитку галузі. Визначено ризики та
перспективи інвестиційної діяльності в Україні.
Ключові слова: будівельна галузь, будівництво, перспективи, тенденції
розвитку, інвестиційна діяльність.
Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного
господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи
господарювання країни. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої
країни можна пояснити таким чином: капітальне будівництво створює велику
кількість робочих місць та використовує продукцію багатьох галузей
народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає
у мультиплікативному ефекті коштів, вкладених у будівництво. Також
будівництво як жодна інша галузь економіки сприяє розвитку підприємств
малого та середнього бізнесу.
Розвиток будівельної галузі неминуче викликає економічне зростання у
країні та розв‘язання багатьох соціальних проблем. На сучасному етапі
досить складно говорити про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі.
Проблемами розвитку будівельної галузі України займаються: В. Анін
[1], Л. Левіт [2], І. Молчанов, Т. Одаренко, Р. Подольський, О. Шевчук,
приділяючи значну увагу економічним аспектам функціонування галузі,
проте не менш важливими є перспективи та напрями її розвитку.
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Будівництво в Україні нині перебуває в стані занепаду: основні фонди
зношені майже на 60%. Порівняно із західноєвропейськими країнами
забезпеченість житлом в Україні менша у 3 – 5 разів.
Основною проблемою розвитку будівництва залишається збільшення
собівартості робіт через подорожчання основних складових будівництва.
З метою підтримки рівня рентабельності будівельні компанії вимушені
підвищувати вартість робіт та послуг, що в результаті негативно впливало на
динаміку попиту з боку замовників (інвесторів).
Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у забезпеченні стійкого
економічного зростання, ефективної реалізації політики економічних
реформ. У нинішніх умовах уряд України змушений спрямовувати
першочергові зусилля на досягнення фінансової стабілізації та вирішення
низки гострих суспільно-політичних проблем. При цьому завдання переходу
до інвестиційної моделі розвитку як базової передумови подальших
економічних реформ має залишатись серед стратегічних пріоритетів
діяльності влади.
Водночас аналіз засвідчує поступове, проте неухильне погіршення
ситуації у сфері інвестиційної діяльності в останні роки. Якщо у 2013 р. ще
зберігалась доволі висока динаміка інвестицій [1], при цьому інвестиційна
активність впродовж року знижувалась, то у 2014 році ситуація в
інвестиційній сфері суттєво погіршилась, відбувалось поступове згортання
інвестиційної діяльності: обсяг освоєних капітальних інвестицій скоротився
на 12,3 % порівняно з попереднім роком.
Збитковість будівництва зменшує його інвестиційну привабливість. У
минулому році кількість збиткових компаній перевищувала 55% від загальної
кількості

підприємств

галузі.

Повільне

зростання

довгострокового

кредитування також обмежувало можливості для нарощування фінансування
інвестиційних проектів. Скорочення обсягів наданих позик громадянам і не
фінансовим корпораціям на придбання, будівництво та реконструкцію
об‘єктів істотно знижувало попит на них.
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Найближчим

часом

будівництво

нових

виробничих

об‘єктів

проводитиметься в незначних обсягах. Основними пріоритетними напрямами
структурної реорганізації промислового будівництва буде розширення,
реконструкція, перепрофілювання і технічне переоснащення існуючих
промислових об‘єктів. На жаль, уряд не приділяє достатньої уваги
промисловому будівництву через підвищення затрат на соціальну сферу, як
наслідок – обсяг бюджетних інвестицій у капітальне будівництво різко
зменшився.
Безпрецедентним
будівництва,

є

погіршення

обумовленим

як

інвестиційного

наслідками

клімату

економічної

сфери

депресії

і

невизначеними перспективами зростання економіки, так і проблемами
зниження прогнозованості політики держави у цій сфері. Це змушує приватні
компанії відмовлятися або відкладати на майбутні періоди реалізацію
інвестиційних проектів.
До головних проблем, що стали на заваді активізації інвестиційної
діяльності вітчизняних підприємств та залученню зовнішніх інвестицій у
будівництво , належать:
– різкі зміни зовнішньополітичної орієнтації держави наприкінці 2013 р.
Згідно дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією в грудні
2013 р., у IV кварталі 2013 р. інвестиційний клімат України оцінено в 1,81 з
можливих 5 балів, що стало найнижчим показником за всю історію
проведення таких досліджень з 2008 р. [2];
– відсутність надійної системи гарантування захисту прав інвесторів та
акціонерів та слабка дієвість законодавства з питань корпоративного
управління, що призвели до поширення рейдерських захоплень активів і
майна, у т.ч. іноземних інвесторів. За показником захисту прав власності в
рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 2013-2014 рр.
Україна посіла 143 місце серед 148 країн, за показником захисту прав
міноритарних акціонерів – 146 [2];
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– ускладнений доступ підприємств до отримання кредитних ресурсів через
несприятливі умови кредитування, високі відсоткові ставки за кредитами, високі
ризики банківського сектору щодо неповернення наданих кредитів;
– значний рівень податкового навантаження, складність процедури
адміністрування податків, що змушує підприємців до пошуку способів
оптимізації податкових витрат, у тому числі й із використанням офшорних
юрисдикцій. Середньозважена ставка оподаткування доходів підприємств в
Україні становить 54,9 % проти 38,7 % у країнах Східної Європи та
Центральної Азії та 41,3 % у країнах ОЕСР, а середня тривалість сплати
податків – 390 годин проти 175 годин у країнах ОЕСР та 246 годин у країнах
Східної Європи та Центральної Азії;
У

короткостроковій

перспективі

варто

очікувати

збереження

негативних тенденцій у сфері інвестиційної діяльності будівництва [3] через
продовження впливу зазначених проблем та вимушене запровадження
урядом заходів, спрямованих на покращення макроекономічної рівноваги,
проте не містять механізмів зростання. Зокрема, до економічних і політичних
ризиків для вкладення значних інвестицій у сферу будівництва в Україні
відносять наступні:
– збереження негативних тенденцій економічної динаміки через дію
стримуючих чинників [3] (низький зовнішній попит, зовнішньоторговельні
обмеження з боку країн-членів Митного союзу, обмеженість фінансових
ресурсів в економіці, негативні очікування суб‘єктів економічної діяльності
тощо), що обмежує можливості формування власного інвестиційного ресурсу
підприємств й інвестиційних видатків бюджету;
– зниження доходів населення, що у комплексі із запровадженням
прогресивної шкали оподаткування пасивного інвестиційного доходу
фізичних осіб та загальною недовірою до банківського сектору обмежує
можливості мобілізації інвестиційних ресурсів населення;
– жорстка економія бюджетних коштів, скорочення капітального
інвестування за рахунок державних коштів, перегляд умов надання
державних гарантій для отримання кредитів суб‘єктами господарювання;
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– відсутність позитивних змін у грошово-кредитній політиці, що
обмежує доступ суб‘єктів господарювання до кредитних інвестиційних
ресурсів через жорстку політику Національного банку України, який
підвищив вартість рефінансування для фінансових установ;
– підвищення політичних ризиків інвестування в Україну через
політичну нестабільність та наявність збройних конфліктів у низці регіонів.
Отже, головна проблема будівельної галузі України – формування
позабюджетних інвестицій. На сьогоднішній день існує кілька можливих
способів залучення ресурсів для кредитування будівництва і придбання
житла. Джерелами цих ресурсів, зокрема, можуть виступати: населення, яке
потребує поліпшення житлових умов; підприємства, що бажають розв‘язати
житлові проблеми своїх співробітників; державні органи управління і місцеві
адміністрації; фінансові інвестори.
Відновлення

позитивного

інвестиційного

іміджу

України

та

формування сприятливого середовища інвестиційної діяльності є необхідною
передумовою забезпечення якісного економічного відновлення та зростання ,
як економіки в цілому, так і сфери будівництва.
Будівельна галузь – одна з тих галузей, що повинна динамічно розвиватися.
Ця галузь потребує значних фінансових вкладень на тривалий строк.
Згідно статистичним даним в Україні майже 60% житла будується за
рахунок засобів громадян, до 5% - за рахунок бюджетних коштів, близько
1,5% - кредити банків, інші – засоби підприємств різних форм власності.
Більше 90% інвестицій – кошти юридичних і фізичних осіб. До сьогодні
цей інвестиційний ресурс залучався будівельниками самостійно на основі
окремих договорів. Найбільш популярними за останні кілька років були
пайові та інвестиційні договори, хоча для будівельників схема їх
використання достатньо незручна.
З метою поліпшення фінансування будівництва та залучення інвестицій
в цю галузь економіки, вважаємо за доцільне здійснити такі заходи:
створити спеціальний фонд резервування та гарантування внесків при
інвестуванні будівництва житла;
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заборонити

продаж

житла

інвестиційними

компаніями,

якщо

його готовність не досягла 70-90%;
забезпечити організацію прозорих тендерів щодо будівництва житла за
програмою молодіжного житлового кредитування.
Першочерговими напрямами формування сприятливого інвестиційного
клімату у будівництві є:
зміцнення системи захисту та забезпечення жорсткого дотримання
гарантій прав приватної власності через удосконалення законодавства з
питань

банкрутства

та

протидії

протиправному

поглинанню

і

захопленню підприємств;
посилення протидії корупції в органах державної влади, що надають
послуги інвесторам при реалізації інвестиційних проектів шляхом
запровадження

прозорих

і

єдиних

правил

для

всіх

суб`єктів

діяльності

шляхом

економічної діяльності;
послідовна

дерегуляція

підприємницької

імплементації вже прийнятих рішень та подальшого удосконалення
інституційно-правової бази регулювання господарської діяльності;
удосконалення

системи

державних

закупівель

як

механізму

стимулювання господарської та інвестиційної діяльності підприємств
будівництва шляхом розбудови прозорих процедур, забезпечення
рівного доступу до участі у тендерах вітчизняних й іноземних
підприємств.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
В статті розглянуто проблеми дієвості та результативності заходів
державного

регулювання

банківської

діяльності

в

сучасних

умовах.

Визначено роль, значення та особливості банківського нагляду щодо
забезпечення фінансової стійкості комерційних банків. Сформульовано
комплекс пропозицій органам державної влади Національному банку України
щодо вдосконалення державного регулювання та банківського нагляду.
Ключові слова: Національний банк України, комерційні банки, нормативноправові акти центрального банку України, сфера банківської діяльності.
Постановка проблеми. Реформування економіки України – одна з
необхідних умов інтеграції країни в світове співтовариство. Успішність
реформування, спрямованого на створення ринкового господарства, значною
мірою залежить від стану банківської системи. Це обумовлено особливою
роллю банківських установ як провідних фінансових посередників, що
забезпечують переміщення фінансових ресурсів між секторами економіки. В
свою чергу ефективна діяльність банків можлива лише за наявністю
достатнього

обсягу

фінансових

ресурсів.

Головною

проблемою

для

поточного етапу розвитку національної економіки є подолання негативних
наслідків світової фінансово-економічної кризи й перехід до стратегії
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випереджаючого розвитку. Зрозуміло, що вирішення даної проблеми вимагає
створення

багатьох

економічних,

фінансових,

організаційних

та

інституціональних умов для розвитку банківського сектора держави.
Важливим також постає питання стосовно оптимізації управління окремими
банками та їх фінансовою діяльністю. Актуальність даного напрямку
дослідження

пояснюється

вагомістю

внеску

результатів

фінансової

діяльності банків у добробут країни в цілому, що вимагає створення
відповідної системи управління.
Метою статті є виявлення проблем дієвості та результативності заходів
державного регулювання банківської діяльності в сучасних умовах;
визначення ролі, значення та особливостей банківського нагляду щодо
забезпечення фінансової стійкості комерційних банків.
Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідження проблем фінансової
діяльності

відображено

у

наукових

працях

як

вітчизняних

учених

В. Вернадського, М. Туган-Барановського, В. Гейця, О. Заруби, І. Зятковського,
Т.

Клебанової,

Л.

Примостки,

так

і

зарубіжних

О.

Лаврушина,

Ю. Масленчикова, О. Петрова, П. Роуза, Дж. Сінки, М. Тейлора, І. Фішера,
К. Шоупа та ін. Вивченню питань сутності та формування фінансових ресурсів
банків присвячено багато праць вчених-економістів. Вагомий внесок в
дослідження цього питання зробили такі вчені як: М. Алексеєнко, В. Бочаров,
А. Вовканич, С. Землячов, С. Коваль, О. Лаврушин, І.І. Нескородєва, Ю.І.
Єфімова, А.Мороз, О. Присяжнюк, М. Савлук, О. Хаб‘юк, М. Шевцова та інші.
Виклад основного матеріалу. Стабільне законодавство, що регулює
діяльність банківської системи в Україні, - основа її сталого функціонування.
В сучасних умовах вагомість законодавчого і нормативно-правового
забезпечення визначається тим, що держава через застосування правових,
бюджетних, монетарних та інших механізмів регулює якісні й кількісні
аспекти процесу розвитку даної системи країни. Здійснюючи регулювання і
нагляд у сфері фінансово-кредитних відносин, держава має не лише
визначати правила їх реалізації, а й прогнозувати їхні зміни та вплив на
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соціально-економічний розвиток України. Із урахуванням останнього,
законодавчі й нормативні акти мають сприяти розвитку банківської системи,
підвищувати її надійність, захищати фінансово-кредитні установи від
надмірного втручання в їхню поточну діяльність адміністративних і
контролюючих органів, а також розв'язувати різні проблеми в питаннях
фінансово-кредитної

взаємодії

між

різноманітними

економічними

суб'єктами.
Досліджуючи нормативний склад банківського законодавства, доцільно
виокремити такі основні групи норм:
1. Цивільно-правові норми, що регулюють відносини між банками та
іншими фінансовими установами. Дані норми визначають правовий статус
суб'єктів, які беруть участь у цивільному обороті; загальні правила
здійснення угод; загальні правила про зобов'язання й договори; правила
укладання та виконання окремих видів договорів.
2. Фінансово-правові норми, як основа банківського законодавства,
регламентують діяльність фінансових установ у емісійній справі, в сфері
валютних операцій; визначають ряд аспектів діяльності Національного банку
України

як

кредитного і

розрахунково-касового

органу;

регулюють

діяльність банків, пов'язану з розрахунковими операціями, готівковим
обігом, частково кредитними операціями тощо.
3. Адміністративно-правові

норми,

що

забезпечують

управління

банківською системою в цілому, визначають компетенцію суб'єктів, котрі
здійснюють

керівництво

банківською

системою;

певні

умови

функціонування фінансових установ (наприклад, підстави і порядок
реєстрації та ліцензування); регулюють здійснення контролю й нагляду за
законністю діяльності нижчестоящих суб'єктів (порядок і умови відкликання
ліцензій, порядок накладення адміністративних стягнень за порушення норм
банківського законодавства).
Отже, до системи банківського права належать не тільки норми, що
закріплюють загальні положення банківського права, поняття й структуру
банківської системи, правовий статус органів, які займаються банківською
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діяльністю, а й норми, що регулюють відносини, пов'язані з організацією
розрахунків, операціями з цінними паперами, регулюванням кредитування і
правил валютних операцій.
Основний

закон

конституційно

закріпив

автономний

статус

Національного банку України в структурах влади. Вперше на нього було
покладено головну функцію – забезпечення стабільності національної
валюти, а отже, - і купівельної спроможності на споживчому ринку. Власне,
центробанк відповідає за стабільність не лише гривні, а й споживчих цін, що
є надзвичайно важливим для підвищення життєвого рівня населення. Варто
також наголосити, що вперше головного банкіра країни Конституція
визначила не як Голову Правління (тобто керівника колективного органу), а
як Голову банку України, підкресливши цим його особисту відповідальність
за зазначену ділянку роботи.
За відсутності єдиного систематизованого нормативно-правового акта,
норми якого врегульовували б взаємини, що виникають у сфері банківської
діяльності,

такого,

як,

наприклад,

Банківський

кодекс,

банківське

законодавство, класифікують як загальне, так і спеціальне. До загального
законодавства належать Закони України, що визначають основні принципи
діяльності

суб'єктів

Господарський

ринку,

кодекс

наприклад,

України,

Закон

Цивільний
України

кодекс

«Про

України,

господарські

товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,
Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,
Закон України «Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про
запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом»,
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» тощо.
Спеціальне законодавство спрямоване на врегулювання взаємовідносин
між суб'єктами ринку банківських послуг. Тобто, воно регламентує
відносини, що виникають безпосередньо у сфері банківської діяльності. До
нього належать Закон України «Про банки і банківську діяльність», Закон
України «Про Національний банк України», «Про іпотечне кредитування,
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операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», Закон
України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», Закон України
«Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Декрет Кабінету
Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного
контролю» та ін.
Однак визначальне місце в правовому регулюванні банківської
діяльності належить, звичайно, спеціальним законам, зокрема, Законові
України «Про банки і банківську діяльність» від 07. 12. 2000 р. ғ 2121 і
Закону України «Про Національний банк України» від 20. 05. 1999 р. ғ 679.
Спеціальні банківські закони займають провідне місце в системі джерел
права, що пояснюється такими ознаками: їх приймає тільки вищий
представницький орган держави; вони мають вищу юридичну силу стосовно
інших підзаконних нормативно-правових актів, що не мають суперечити
законам; вони регулюють основоположні засади створення й діяльності
банківських

установ,

проведення

банківських

операцій

і

побудови

банківської системи держави; їх норми, основані на Конституції України, є
первинними і мають бути деталізовані в підзаконних нормативно-правових
актах (насамперед, актах НБУ); прийняття законів супроводжується
дотриманням спеціальної законодавчої процесуальної процедури.
Метою Закону України «Про банки і банківську діяльність» є правове
забезпечення стабільного розвитку та діяльності банків в Україні й створення
належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення
захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення
сприятливих

умов

для

розвитку

економіки

України

та

підтримки

вітчизняного товаровиробника. Закон визначає структуру банківської
системи, економічні, організаційні й правові засади створення, діяльності,
реорганізації та ліквідації банків.
Характеризуючи акти Президента (укази та розпорядження), варто
відзначити, що вони не мають суперечити Конституції та законам України і
володіють пріоритетним значенням стосовно інших підзаконних актів. Такі
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акти приймає Президент України в межах своїх повноважень, що визначені
ст. 106 Конституції і не можуть бути передані іншим особам або органам.
Щодо актів Кабінету Міністрів України як джерела банківського права,
то їх варто розглядати з урахуванням таких особливостей. Згідно зі ст. 116
Конституції України уряд забезпечує проведення фінансової, цінової,
інвестиційної

та

податкової

політики

тощо;

розробляє

програми

економічного розвитку України. Відповідно до ст. 117 Конституції уряд у
межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, що є
обов'язковими до виконання. Однак відповідно до ст. 52 Закону України
«Про Національний банк України» центральний банк підтримує економічну
політику Кабінету Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню
стабільності грошової одиниці України. Згідно зі ст. 53 Закону не
допускається втручання органів законодавчої та виконавчої влади або їх
посадових осіб у виконання функцій і повноважень Ради Національного
банку чи Правління Національного банку інакше, як у межах, визначених
цим Законом. Отже, можна зробити висновок, що у разі прийняття урядом
акта, який суперечитиме виконанню центробанком своїх завдань у сфері
забезпечення стабільності національної валюти, останній має право не
виконувати таке розпорядження уряду. Такі повноваження центробанку є
однією з істотних ознак його незалежності.
Роз'яснення та коментарі до нормативно-правових документів – це
інтерпретація нормативно-правових актів, що надає наглядовий орган для
деталізації своїх дій щодо застосування законодавства або регулятивних
правил.
Особливе місце у процесі формування правового поля діяльності банків
відведено НБУ. Нормативно-правові акти НБУ мають спеціальний характер
та виконують значну роль у регулюванні банківських відносин. Здійснення
правотворчої діяльності Національного банку України регламентовано:
- правилами підготовки, надсилання та обліку проектів законодавчих
актів і законодавчих пропозицій, що їх вносить на розгляд Верховної Ради
України Національний банк України у порядку законодавчої ініціативи,
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затверджених постановою Правління Національного банку України від
23. 02. 1998 р. ғ 60;
-

інструкцією

про

порядок

підготовки,

видання,

реєстрації

та

систематизації нормативно-правових актів Національного банку України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
30.12.1999 ғ 634;
-

методикою

проведення

аналізу

впливу

регуляторного

акта

Національного банку України та Методикою відстеження результативності
регуляторного

акта

Національного

банку

України,

затвердженими

постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
14.04.2004 р. ғ471.
Нормативно-правові акти центрального банку України видають у формі
постанов Правління НБУ та затверджених ними інструкцій, положень,
правил. Нормативні акти НБУ підлягають обов'язковій державній реєстрації
в Міністерстві юстиції України і набирають чинності через десять днів після
їхньої реєстрації, якщо в них самих не встановлено пізніший термін набуття
юридичної сили.
Серед нормативно-правових актів НБУ виділяють нормативно-правові
акти зі спеціальним статусом – регуляторні акти Національного банку
України. Регуляторні нормативно-правові акти приймає Національний банк
України відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» й Закону України «Про
Національний банк України». Згідно зі статтею 1 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
під

регуляторним

нормативно-правовим

актом

розуміють

прийнятий

уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або
окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських
відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами
або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.
Розвиток

міжнародного

співробітництва

в

банківській

сфері,

інтернаціоналізація банківського бізнесу зумовлюють важливу роль у
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правовому регулюванні таких специфічних джерел банківського права, як
міжнародні звичаї та міжнародні договори. Не останню роль у визначенні
місця зазначених актів відіграє потреба стандартизації та уніфікації актів у
сфері банківської діяльності. Особливе значення міжнародних актів серед
правових джерел передбачено, насамперед, нормами Конституції України
(ст.9), відповідно до якої чинні міжнародні договори, згоду на обов'язковість
яких

надала

Верховна

Рада

Україною,

є

частиною

національного

законодавства України.
У сфері банківської діяльності визначають три групи міжнародних актів:
правила здійснення окремих видів банківських операцій (Уніфіковані
правила по інкасо, Уніфіковані правила й звичаї для документарних
акредитивів, про електронний перевід коштів). Їх дія поширюється на всіх
учасників автоматично без спеціальних посилань. Якщо сторони не хочуть їх
застосовувати, це має бути відповідно відображено в договорі; дво- або
багатосторонні чинні на території країн, що їх підписали, конвенції
(Женевська конвенція про переказний і простий вексель, Конвенція про
чеки); міжнародні банківські стандарти, котрі розробляє Міжнародна
організація зі стандартизації (ISO), в яку на правах комітет-членів входять
аналогічні національні організації. Стандарти – це сукупність технічних
вимог щодо оформлення банківських документів, дотримання яких має
правове значення, оскільки їх використовують у міжнародній банківській
практиці (щодо підписів офіційних осіб, уповноважених підписувати
банківські документи, переведення коштів за банківськими чеками).
До міжнародних джерел банківського права можна також віднести
стандарти, що їх встановив Базельський комітет, а також деякі зі 40
принципів у галузі банківської діяльності, вироблені FATF у сфері боротьби з
легалізацією грошей, набутих незаконним шляхом. Зокрема, Базельська
угода, яку розробив Базельський комітет із банківського нагляду та
регулювання, визначає питання зближення систем банківського регулювання
щодо виміру капіталу і стандартів, що поширюються на власний капітал
кредитно-фінансових установ.
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Варто зазначити, що прийняття в останні роки спеціальних банківських
законів стало помітним кроком уперед у здійсненні процесу адаптації та
уніфікації українського законодавства до європейського. Йдеться не лише
про реформування, а й про створення нового законодавства України на нових
для неї принципах і стандартах. Це – залучення й значного масиву правових
норм ЄС, що мають пряму дію в країнах-членах Союзу, і конвенцій Ради
Європи, котрі після приєднання до них України мають стати частиною її
національного законодавства.
Значною перешкодою для здійснення належного правового банківського
регулювання є внесення частих змін до законів невдовзі після їх прийняття,
як це було, наприклад, із Законом України «Про банки і банківську
діяльність». Часті зміни та доповнення до законів не сприяють стабільності
банківського законодавства і негативно впливають на практику його
застосування суб'єктами господарювання.
На стані банківського законодавства негативно позначається і практика
неодноразових змін «правил гри», зокрема прийняття за короткий час різних
відомчих нормативних актів із тих самих питань.
Таким чином, для вітчизняного банківського законодавства характерні
такі негативні риси:
- багаторівневість правового регулювання банківської діяльності та
наявність значної кількості підзаконних нормативних актів;
- відсутність єдиного кодифікованого акта з банківської діяльності;
- динамічність норм банківського права, постійне внесення змін і
доповнень до нормативних актів;
-

суперечність

і

складність

багатьох

нормативних

актів,

їхня

неузгодженість із актами, що стосуються ринкового господарювання. За
таких умов особливої ваги набуває процес пошуку шляхів вдосконалення
вітчизняного законодавства. Одним із варіантів розв'язання цієї проблеми є
вивчення та впровадження в сучасну вітчизняну банківську практику кращих
здобутків нормотворчої діяльності центральних банків зарубіжних країн.
158

Поруч із цим є реальна потреба адаптації, гармонізації й апроксимації чинних
і майбутніх вітчизняних правових актів з основними положеннями та
нормами законодавства Євросоюзу.
Висновки. З метою забезпечення умов для зміни основних засад
інтеграційного розвитку вітчизняної банківської системи відповідно до
світових стандартів доцільно реалізувати систему послідовних правових
заходів, що охоплюють:
- проведення масштабних досліджень нормативно-правових актів НБУ
щодо їх відповідності законодавству. За результатами аналізу необхідно
розробити механізм їх узгодження, уникаючи при цьому подвійних
стандартів;
- систематизацію законодавчих та нормативних правових документів,
що регулюють функціонування банківської сфери в єдиний кодифікований
акт – Кодекс банківської діяльності (Банківський кодекс), який визначав би
правове положення суб'єктів банківської системи держави, підстави
створення і порядок діяльності комерційних банків, регулював розрахункові
та кредитні відносини, а також регулював інші відносини у сфері банківської
діяльності;
-

надання

правовій

базі

регулювання

діяльності

банків

ознак

стабільності та прогнозованості розвитку;
- розроблення норм банківського законодавства щодо забезпечення
належного рівня корпоративного управління в банках України;
- вдосконалення законодавства щодо: організації банківського нагляду;
- застосування інструментів грошово-кредитної політики, захисту прав
кредиторів; участі банків на фондовому ринку; а також розроблення
правових положень діяльності філій іноземних банків в Україні.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО
ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В статті виявлено місце фінансового забезпечення у фінансовому механізмі
підприємств,

основні

ознаки

поняття

«фінансове

забезпечення»,

обґрунтована доцільність використання поняття фінансово-економічне
забезпечення та складові його механізму.
Ключові слова: фінансове забезпечення, капітал підприємства, власний
капітал, залучений капітал.
Постановка проблеми. Важливим етапом у функціонуванні фінансів
підприємств є формування фондів фінансових ресурсів при розподілі
виручки від реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Так,
на цьому етапі створюється фонд амортизаційних відрахувань, поповнюється
фонд обігових коштів, формується остаточна величина фондів споживання та
розширення виробництва. Здійснюються відрахування до централізованих
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фондів цільового призначення. Проводяться розрахунки з бюджетом за
платежами з прибутку та іншими платежами, розрахунки з фінансовобанківськими установами за одержані кредити й допомогу тощо.
При функціонуванні фінансів підприємств встановлюються відповідні
економічні відносини та взаємозв'язки при створенні та використанні фондів
фінансових ресурсів як у межах одного підприємства; між підприємством і
його працівниками при розподілі прибутку, залученні коштів працівників
через продаж акцій та інших цінних паперів, так і між окремими
підприємствами при наданні комерційних кредитів, організації спільних
виробництв, розрахунків за штрафами тощо, а також між підприємствами і
банками при одержанні кредитів, розрахунках за користування кредитами.
Взаємозв'язки та взаємовідносини виникають між підприємствами і
державою при сплаті платежів до бюджету, одержанні фінансування й
дотацій із бюджету.
Зазначені відносини і взаємозв'язки визначають сутність і зміст
фінансів підприємств. Вони є основним об'єктом наукового аналізу та
подальшого удосконалення фінансового механізму в державі в цілому. Від
того,

наскільки

досконалою

є

система

фінансових

відносин

у

підприємницьких структурах при створенні та використанні фондів
фінансових ресурсів, залежатиме фінансове становище держави.
В ринкових умовах своєчасне забезпечення підприємств достатніми та
дешевими фінансовими ресурсами є необхідним для ефективного ведення
господарювання і залежить, насамперед, від результативно діючої системи
управління. При цьому вирішальним є саме управління фінансовим
забезпеченням діяльності підприємств. Тому таке управління вимагає
глибокого теоретичного обґрунтування та практичної розробки з тим, щоб
забезпечити

високу

ефективність

діяльності

й

мінімізувати

ризики

підприємств.
Метою статті є виявлення сутності фінансового забезпечення та його
місця в діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання.
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Аналіз

останніх

наукових

досліджень.

Питання

щодо

джерел

формування капіталу підприємства досліджували у своїх працях такі
вітчизняні вчені як О.Г. Біла, І.О. Бланк, О.С. Бородкін, Є.Ф. Брігхем,
П.Ю. Буряк, В.М. Івахненко, М.В. Кужельний, С.В. Мних, Л.В. Нападовська,
А.М. Поддєрьогін, В.В. Сопко, Г.А. Стасюк та інші. Проте, потребують
поглибленого вивчення також питання структури внутрішніх джерел
формування фінансового капіталу підприємства та їх застосування, пошуку
шляхів залучення ресурсів для фінансування підприємства та ефективного
управління формуванням фінансового капіталу з метою збереження
фінансової стабільності.
Виклад основного матеріалу. Однією з найважливіших проблем, що
стоять перед підприємством, незалежно від його форми власності, є проблема
формування фінансового капіталу підприємства. Перед керівництвом
підприємства постає низка завдань, першочерговим з яких є побудова
оптимальної структури джерел фінансування. Для цього, на нашу думку,
необхідно

детально

вивчити

ефективність

управління

джерелами

фінансування, зокрема особливу увагу звернути на пошук шляхів збільшення
власного капіталу та залучення позикового капіталу. Дана проблема набуває
надзвичайної актуальності в період пост кризового стану вітчизняної
економіки. Тому для забезпечення ефективної діяльності підприємства,
необхідно детально проаналізувати способи та джерела формування
фінансового капіталу з метою пошуку способів вдосконалення та оптимізації
його структури [4].
За умов ринкової економіки та високого рівня конкурентоздатності,
кожне підприємство прагне зберігати фінансову стабільність, що є важливою
передумовою успішного ведення господарської діяльності. Вона досягається
налагодженням ритмічної і ефективної роботи підприємств, вмілого
управління виробничими фондами і джерелами їх формування. Цьому
сприяють розробка економічно обґрунтованих бізнес-планів і нормативів,
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ресурсна збалансованість бізнес-плану, раціональне розміщення та ефективне
використання власного і залученого капіталу, оптимальність управлінських
рішень, всебічний аналіз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними
обліку та звітності, вжиття конкретних заходів для стабілізації фінансовогосподарської діяльності.
Фінансова стабільність формує імідж господарюючого суб‘єкта, є його
візитною карткою. Успіх будь-якого суб‘єкта господарювання, незалежно від
форми власності та виду діяльності, багато в чому залежить від правильного
вибору джерел формування, напрямків розподілу й використання капіталу,
що

знаходиться

у

розпорядженні

підприємства.

Фінансову

основу

підприємства складає власний капітал, проте, ми вважаємо, що ефективна
фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення
позикових коштів. Вони дають змогу суттєво розширити обсяг господарської
діяльності

підприємства,

забезпечити

більш ефективне використання

власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових
фондів та підвищити ринкову вартість підприємства. Таким чином, на нашу
думку,

застосування

комбінованих

джерел

фінансування

підвищує

результативність діяльності підприємства [2].
Групування джерел фінансування підприємства здійснено нами на рис. 1.
Важливого значення набуває вибір оптимальної структури джерел
фінансування підприємств. Структура джерел фінансування підприємства
залежить від багатьох факторів. До них, на наш погляд, слід віднести:
- вид оподаткування доходів підприємства;
- темпи зростання реалізації товарної продукції та їх стабільність;
- структура активів підприємства;
- стан ринку капіталу;
- відсоткова політики комерційних банків;
- рівень управління фінансовими ресурсами підприємства тощо.
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Джерела фінансування підприємств

Власні фінансові
ресурси

Централізовані
фінансові ресурси

1. Статутний капітал
2. Нерозподілений
прибуток
3. Амортизація
4. Продаж активів
5. Доходи від емісії
простих акцій

1. Кошти державного
бюджету та місцевих
бюджетів
2. Кошти державних
позабюджетних фондів
3. Кошти благодійних
фондів

Залучені та
позичені фінансові
ресурси
1. Довгострокові
кредити банків
2. Розміщення
облігацій
3. Лізинг
4. Спеціальні фонди та
програми
5. Комерційні кредити

Рис. 1. Джерела фінансування підприємств
Найприйнятнішим для підприємства є комплексний підхід до вибору
джерел фінансування. Необхідно врахувати, що фінансування за рахунок
власного капіталу не призводить до виникнення зобов‘язань, а фінансування
за

рахунок

позичкового

капіталу

утворює

фінансові

зобов‘язання

підприємства. Водночас, треба мати на увазі, що за всі зовнішні фінансові
ресурси підприємства необхідно платити відсотки. Тому ці ресурси є
предметом особливої уваги менеджерів підприємства.
Власному

капіталу

належить

провідна

роль

у

створенні

та

функціонуванні підприємства. Основою класифікаційної градації власного
капіталу підприємства можна назвати його поділ на вкладений та
нагромаджений. Оскільки, вкладений капітал – це внески учасників, а
накопичений формується в процесі фінансового-господарської діяльності
підприємства, можемо узагальнити визначення поняття власного капіталу і
сформулювати його так: власний капітал – це фінансові ресурси, що вкладає
та додатково нагромаджує підприємство для організації та фінансування
господарської діяльності.
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У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів
основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства. Він формує найбільшу частину його власних фінансових
ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а відповідно, і ріст ринкової
вартості підприємства. Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують
також амортизаційні відрахування, особливо в підприємствах із високою
вартістю власних основних засобів і нематеріальних активів. Проте, суму
власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом його
реінвестування. Інші внутрішні джерела не відіграють помітної ролі у
формуванні власних фінансових ресурсів підприємства.
У науково-практичній літературі можна зустріти дві основні концепції
трактування сутності та класифікації внутрішніх джерел фінансування.
Перший підхід зорієнтований на фінансові результати, а другий - на рух
грошових потоків. Це зумовлено тим, що не завжди доходи та витрати
підприємства, відображені у звіті про фінансові результати, збігаються з
грошовими

надходженнями

(видатками)

в

рамках

операційної

та

інвестиційної діяльності відповідного періоду. Дискусійним є питання
віднесення до внутрішніх джерел фінансування грошових надходжень від
інвестиційної діяльності, зокрема відсотків, дивідендів, виручки від реалізації
необоротних активів, фінансових інвестицій тощо. Прихильники віднесення
зазначених надходжень до зовнішніх фінансових джерел обґрунтовують
свою позицію тим, що дезінвестиції та фінансові доходи не є результатом
операційної діяльності, а отже, не можуть розглядатися як внутрішнє
фінансування. Вважаємо, що віднесення згаданих надходжень до внутрішніх
є виправданим, оскільки за їх рахунок можна покрити потребу підприємства
в капіталі, не вдаючись до зовнішніх фінансових джерел, які мобілізуються
на ринку капіталів.
Для підприємств, які не мають змоги залучити кошти із зовнішніх
фінансових джерел (через низьку кредитоспроможність чи інвестиційну
привабливість), внутрішнє фінансування є єдиним способом забезпечення
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фінансовими ресурсами. У складі зовнішніх джерел формування власних
фінансових ресурсів провідне місце належить залученню підприємством
додаткового пайового (шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або
акціонерного (шляхом додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Для
окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власних
фінансових ресурсів може бути надана їм безплатна фінансова допомога, яку
отримують, як правило, лише окремі державні підприємства. До числа інших
зовнішніх джерел входять безплатно передані підприємству матеріальні та
нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.
При цьому, необхідно взяти до уваги те, що за рахунок власних коштів
підприємства створюють мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей.
Однак потреба у коштах для створення запасів протягом року коливається,
особливо в підприємствах із сезонним характером виробництва. Наприклад,
у підприємств, що заготовляють ліс, виникає підвищена потреба в оборотних
коштах у зимовий період, коли вони нагромаджують значні запаси деревини.
Влітку, коли завершується сплав лісу, ця потреба скорочується до мінімуму.
З міркувань ефективності використання фінансових ресурсів підприємству,
на нашу думку, невигідно формувати власні оборотні кошти в розмірах, які
перекривали б будь-яку потребу в оборотних коштах, зокрема й ту, яка
виникає тимчасово у збільшеному розмірі. В такому разі, у підприємства в
період зменшення потреби в оборотних коштах неминуче виникав би
надлишок коштів, що призвело б до нераціонального їх використання. Отже,
вважаємо, що підприємства мають вкладати в оборотні кошти мінімум
власних фінансових ресурсів у розмірах, достатніх для створення лише
мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей і витрат виробництва.
Всі інші потреби в оборотних коштах доцільно задовольняти за рахунок
позикових ресурсів, переважно – банківських кредитів на умовах строковості
й поворотності [3].
Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує
в сукупності обсяг його фінансових зобов‘язань. Згідно П(С)БО 11,
зобов‘язання характеризують заборгованість підприємства, яка виникла
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внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Позиковий капітал може утворюватись за рахунок двох основних груп
джерел позикових коштів: з фінансових кредитів, облігаційних позик, авансів
отриманих від покупців (замовників), та іншої кредиторської заборгованості,
у вигляді відстрочених платежів постачальникам і підрядникам, векселів
виданих, заборгованості за виплатами заробітної плати, тощо. Фінансові
зобов‘язання підприємств на практиці диференціюються (табл. 1).
Таблиця 1
Фінансові зобов’язання підприємств
ғ
з/п
1

2

Фінансові
зобов‘язання
1. Довгостроковий
позиковий капітал
(довгострокові
фінансові
зобов‘язання)
2. Короткостроковий
позиковий капітал
(короткострокові
фінансові
зобов‘язання)

Форми фінансових зобов‘язань
1. Довгострокові кредити банків, термін повернення яких
ще не наступив.
2. Довгострокові позикові засоби, термін повернення яких
ще не наступив.
3. Довгострокові кредити і позики, не погашені в зазначений
термін
1. Короткострокові кредити банків, термін повернення яких
ще не наступив.
2. Короткострокові позикові засоби, термін повернення яких
ще не наступив.
3. Короткострокові кредити і позики, не погашені в
зазначений термін.
4. Розрахунки з кредиторами (кредиторська заборгованість).
5. Інші короткострокові фінансові зобов‘язання

Як свідчать дані табл. 1, основним видом позикового капіталу можна
вважати кредит. Необхідність кредитних відносин у ринковому господарстві
загальновідома. Виникають дві протилежні ситуації. Перша - в окремих
підприємств, фірм, приватних осіб та інших учасників ринкових відносин
утворюються тимчасово вільні гроші. Друга ситуація – в учасників ринкових
відносин виникає потреба в додаткових грошових ресурсах понад ті, які вони
мають на даний момент. Ця суперечність вирішується за допомогою кредиту.
Поняття «кредит» є однією з найскладніших економічних категорій. Тому в
економічній теорії присутні дискусії навколо питань, пов'язаних із сутністю
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та роллю кредиту. Найбільш поширеними в економічній літературі є два
підходи до визначення сутності кредиту:
- ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним
суб'єктом іншому в позику. При такому підході увага дослідника зміщується
на саму позику, її правову форму;
- ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які
формуються в суспільстві. Такий підхід, на нашу думку, дає змогу глибше
дослідити економічні аспекти кредиту, економічні чинники його існування,
основи та закономірності його руху.
Найкраще суть кредиту проявляється у принципах кредитування, серед
них, виділяємо наступні [4]:
1. Поворотність кредиту випливає з самої суті позичкового капіталу.
2. Платність. За отримання грошей у позику необхідно платити
позичковий відсоток.
3. Цільовий характер кредиту. Банк ніколи не видає кредит, якщо не
знає на що будуть витрачені гроші.
4. Строковість. Кредити видаються на конкретні строки, після
закінчення яких вони мають бути повернені.
5. Матеріальна забезпеченість кредиту. Сума кредиту не може
перевищувати вартість майна позичальника.
Отже, ми переконані, що за своєю сутністю кредит – це суспільні
відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з
передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості)
на засадах зворотності, платності та добровільності.
Дослідивши сутність та джерела утворення власного та позикового
капіталу підприємства, можемо сформулювати переваги даних джерел
фінансування підприємства. Основними серед них, на нашу думку, є:
1. Переваги власного капіталу:
- власний капітал є фінансовою основою підприємства;
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- залучення власного капіталу є більш простим порівняно з залученням
позикового капіталу, яке корелює з тим, що рішення, пов'язані із
збільшенням капіталу приймають власники та менеджери підприємства без
необхідності отримання згоди від інших господарюючих суб'єктів;
- власний капітал забезпечує більш високу можливість генерування
прибутку в усіх сферах діяльності.
2. Переваги позичкового капіталу:
- достатньо широкі можливості залучення, особливо за високого
кредитного рейтингу підприємства;
- забезпечує ріст фінансового потенціалу підприємства за необхідності
суттєвого розширення його активів та зростання темпів росту обсягів його
господарської діяльності;
·-більш низька вартість порівняно до власного капіталу за рахунок
забезпечення ефекту ―податкового щита‖;
- можливість генерувати приріст фінансової рентабельності (коефіцієнт
рентабельності власного капіталу).
Висновки. Основна роль у фінансуванні підприємства належить
власним коштам, оскільки саме використання власного капіталу має низку
переваг та свідчить про високий рівень фінансової стійкості підприємства.
Проте, будь-яке підприємство у процесі своєї діяльності потребує
періодичного використання позикових коштів, що прискорює рух грошових і
матеріальних ресурсів, забезпечує вищий фінансовий потенціал розвитку
підприємства і вищі можливості приросту рентабельності. Як показує
практика, ефективність використання позикового капіталу вища, ніж
власного, але з його використанням пов‘язаний більший фінансовий ризик і
зменшення фінансової стійкості підприємства. Тому важливого значення
набуває вибір оптимальної структури джерел фінансування підприємства.
Таким чином, з метою забезпечення ефективнішого формування
фінансового капіталу необхідно, щоб підприємства усіх форм власності й
організаційно-правового статусу використовували не тільки власні фінансові
ресурси, a й кошти фінансового ринку. Найсприятливішим для ефективної
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діяльності

підприємства

є

комплексний

підхід

до

вибору

джерел

фінансування. Проте, для цього держава має створити сприятливі умови і
нормативно-правову базу, щоб ресурси фінансового ринку були доступні
підприємствам усіх форм власності і галузей економіки.
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В наукових джерелах наведено багато тлумачень понять «фінансовий
посередник» та «фінансове посередництво». Для систематизації визначень
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використаємо метод групування, за яким тлумачення розподілимо на дві
групи. До першої групи включимо визначення термінів «фінансове
посередництво» й «фінансовий посередник» в широкому розумінні, а саме
тих науковців, які до фінансових посередників відносять як установи, що
акумулюють кошти і вкладають їх від свого імені, так і установи, що
виконують набір послуг фінансового характеру, які полягають у проведенні
розрахунків,

інформаційному

та

консультативному

супроводженні

фінансових операцій. Друга група визначень передбачає акцентування уваги
на перерозподільній функції фінансових установ, таким чином «фінансовими
посередниками» визнаються установи, що залучають кошти через депозити,
страхові платежі, розміщення цінних паперів або у інший спосіб та
розміщують їх шляхом проведення інвестиційних або кредитних операцій.
Тлумачення фінансового посередництва наведене у Господарському
Кодексі (гл.35, пар.1, ст.333, п.3) належить до першої групи визначень:
«діяльність, пов‘язана із отриманням і перерозподілом фінансових коштів,
крім випадків, передбачених законодавством» [3]. Цим же нормативним
актом фінансовими посередниками визнаються банки й інші фінансовокредитні організації. Підставою для віднесення цього визначення до першої
групи є наділення посередницькими властивостями банківських установ, які
окрім депозитних та кредитних операцій надають розрахункові послуги, саме
ці три напрями діяльності є основними для зазначених установ. Окрім
розрахункових операцій комерційні банки країни можуть надавати і
консультативні, й інформаційні послуги.
В.В. Корнєев у статті «Модифікація форм фінансового посередництва в
Україні» визначає фінансове посередництво як професійну діяльність
спрямовану на «задоволення економічних потреб клієнтів шляхом надання їм
відповідних

фінансових

послуг»,

що

проводиться

банківськими

й

небанківськими фінансовими установами. Зазначені суб‘єкти автором статті,
відповідно

визначаються

професійними

фінансовими

операторами

фінансового

посередниками,
ринку,

які

що

також

пропонують

є
та

реалізують послуги як особливий фінансовий товар [4, с.78-79]. Такої ж
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точки зору дотримуються М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна, які у
навчальному посібнику «Фінансовий ринок» фінансовими посередниками
визнають фінансові установи, а саме установи банківської системи і
небанківські фінансові інститути [1, с.34].
У «Фінансовій енциклопедії», підготовленій колективом авторів під
керівництвом О.П.Орлюка визначення фінансових посередників наведено без
конкретизації суб‘єктів, але з фіксацією основного напряму діяльності, який
передбачає спеціалізацію на наданні фінансових послуг або опосередкування
у такій діяльності руху фінансових ресурсів через залучення та вкладення «у
різноманітні фінансові активи». Відповідно «фінансове посередництво»
визначається системою «опосередкованого фінансування, що полягає у
залученні фінансових ресурсів із метою їх подальшого розміщення у
фінансові активи» [7, с.387].
Особливе місце через специфіку викладення у тлумаченнях першої
групи посідає визначення наведене у навчальному посібнику «Ринок
фінансових послуг» за авторством В.П.Ходаківської та О.Д.Данілова.
Науковці до фінансових посередників відносять суб‘єктів, що «створюють
нові фінансові активи, дають змогу отримувати прибуток внаслідок економії,
зумовленої

зростанням

масштабу

операцій,

здійснюючи

аналіз

кредитоспроможності потенційних кредиторів, розроблення порядку надання
позик та рахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики» [8, с.18].
Орієнтиром для багатьох вітчизняних вчених, що є прихильниками
другого підходу в тлумаченні фінансового посередництва, стало визначення
Фредеріка С. Мишкіна наведеного у книзі «Економіка грошей, банківської
справи і фінансових ринків». Переклад авторського визначення українською
наступний: «фінансове посередництво – це процес непрямого інвестування, в
ході

якого

фінансові

посередники

пов‘язують

кредиторів

–

заощаджувальників та позичальників» [5, с.19]. Відповідно, фінансовими
посередниками стають інститути, які позичають у тих, хто заощаджує, та
надають позики, у свою чергу, іншим суб‘єктам. Таким чином до фінансових
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посередників науковець відносить банківські установи, страхові компанії,
фінансові компанії, взаємні й пенсійні фонди, тощо.
На протиставленні та поєднанні прямого та непрямого інвестування
обґрунтовували визначення фінансових посередників В.В.Зимовець та
С.П.Зубик у навчальному посібнику «Фінансове посередництво». Так
посередниками на фінансовому ринку автори вважають спеціалізовані
інститути, які опосередковують рух ресурсів (фінансових), залучаючи їх
через розміщення випущених фінансових інструментів (в тому числі цінних
паперів) серед індивідуальних інвесторів, і вкладаючи акумульовані кошти у
різноманітні фінансові активи. Отже, фінансове посередництво є системою
опосередкованого фінансування, що полягає у залученні ресурсів з метою
подальшого розміщення їх у фінансові активи.
С.В.Герасимова, розглядаючи у статті «Роль фінансових посередників в
організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств» діяльність
цікавих нам суб‘єктів, зазначала, що фінансові посередники – «це сукупність
фінансових установ (банки, страхові компанії, кредитні спілки, пенсійні
фонди тощо)», що акумулюють кошти юридичних і фізичних осіб, в тому
числі й шляхом випуску цінних паперів з метою надання акумульованих
коштів на комерційних засадах позичальникам [2, с.103].
Також до другої групи належить визначення А.Т. Ковальчук наведене у
«Фінансовому словнику». Науковець, акцентуючи увагу на обмеженості у
веденні посередницької діяльності на фінансовому ринку, стверджує, що
посередник є юридичною особою, яка на підставі отриманої ліцензії
(дозволу)

здійснює

комерційну

(інвестиційні

фонди

та

компанії),

посередницьку (торговці цінними паперами) та представницьку (довірчі
товариства) діяльність регламентовану українським законодавством або філія
цієї юридичної особи.
І останнє визначення, яке буде наведено в

огляді, належить

В.Г. Федоренко. В підручнику «Інвестування» він визначив фінансових
посередників, як організації, які залучають кошти через чекові, ощадні,
страхові рахунки та використовують їх для кредитування, придбання цінних
паперів корпорацій та держави.
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Наведений поділ тлумачень на дві групи є умовним та, на нашу думку,
не відображає багатогранності поняття «фінансовий посередник» (або
«фінансове посередництво»). Так, наприклад, за більшістю наведених
визначень однозначно класифікувати фондову біржу як фінансового
посередника

чи

виключити

її

із

загального

переліку

посередників

неможливо. Ряд вчених вважають, що біржі є посередниками, а інші не
погоджуються з ними, використовуючи в якості аргументу те, що зазначені
установи самостійно не залучають ресурси тих же юридичних та фізичних
осіб, а також не здійснюють кредитної або інвестиційної діяльності. Крім
того, фондові біржі тільки створюють умови для проведення операцій
купівлі-продажу цінних паперів. Ми впевнені, що фондові біржі є
фінансовими

посередниками,

оскільки

оптимізують

відносини

між

продавцями цінних паперів та їх покупцями, виступає ключовим елементом у
ланцюгу просування фінансових інструментів.
Ряд науковців наполягають на тому, що всі установи, котрі мають статус
фінансових

та

функціонують

на

фінансовому

ринку

виконують

посередницькі функції, тобто є фінансовими посередниками. Ця позиція не
безпідставна, адже згідно із Законом «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» (пп.1, п.1, ст.1) фінансовою
установою вважається «юридична особа, що … надає одну або декілька
фінансових послуг, а також проводить операції, пов‘язані з наданням таких
послуг, … та внесена до відповідного реєстру» [6]. Законом до фінансових
установ віднесено банки, ломбарди, кредитні спілки, лізингові компанії,
страхові компанії, довірчі товариства, інвестиційні компанії, установи
накопичувального (недержавного) пенсійного забезпечення, а також інші
особи, виключним видом діяльності яких визнано надання фінансових або
пов‘язаних з ними послуг.
Як відзначалося вище, поняттям «фінансовий посередник», на нашу
думку, логічно оперувати в широкому сенсі, включаючи до зазначеної групи
суб‘єктів тих, хто надає розрахункові, консультативні, інформаційні й інші
послуги. Таким чином, враховуючи наведені тлумачення та специфічні
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аспекти терміну, запропонуємо наступне визначення: це фінансові установи,
що виконують посередницькі функції на фінансовому ринку із задоволенням
потреб учасників цього ринку у послугах.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
В

статті

здійснено

ідентифікацію

стадії

фінансового

розвитку

підприємства на основі визначення його позиції у матриці фінансових
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стратегій. Проаналізовано можливі варіанти зміни фінансової рівноваги та
надано рекомендації щодо формування оптимальної фінансової стратегії
підприємства.
Ключові слова: стратегія, фінансова стратегія, місія підприємства,
стратегічний набір.
Постановка проблеми. В час ринкової економіки, вносяться значні та
постійні зміни в економіку країни, зокрема й у фінансову сферу, задля
правильного та збалансованого функціонування всіх систем в країні. Саме
тому запорукою успішного функціонування підприємства є його можливість
вчасно реагувати на зміни які відбуваються навколо нього. Кожне
підприємство повинно вміти налаштовувати свою фінансову систему під
зміни макроекономічного середовища, та досягати поставленої заздалегідь
мети. Тобто фінансова стратегія допомагає підприємству управляти його
фінансами: активами, інвестиціями, витратами, для досягнення стратегічних
цілей.

Також

завдяки

правильно

побудованій

фінансовій

стратегії

підвищується прибутковість підприємства, нарощується його фінансовий
потенціал, розширюється виробництво, збільшується кількість працюючих.
А це в свою чергу, позитивно впливає на розвиток економіки країни в
цілому.

Адже

суб‘єкти

підприємницької

діяльності

є

невід‘ємними

елементами функціонування держави та економіки. Податки які вони
сплачують є однією з головних статей доходу державного бюджету, завдяки
якому функціонує та виконує свої функції держава.
Метою статті є теоретичне обґрунтування та оцінка процесу формування
фінансової стратегії розвитку підприємства.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблемами формування і
реалізації фінансової стратегії на підприємстві займалися такі зарубіжні
вчені-економісти: Р. Акофф, І. Ансофф, П. Друкер, Б. Карлоф, В. Кінг,
Г. Клейнер, Д. Клиланд, Дж. Ламбен, М. Портер, Д. Таргет, а також
вітчизняні,

зокрема,

І.О.

Бланк,

В.О.

Вінокуров,

А.В.

Вовчак,

В.Г. Герасимчук, А.П. Градов, Г.І. Кіндрацька, Л.С. Козак, В. Краснова,
Б.Г.

Литвак,

О.Р.

Омельянович, Л.Н.
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Павлова,

А.О.

Старостіна,

Л.С. Чеснакова, З.Є. Шершньова. Але у роботах цих вчених-економістів
недостатньо досліджене таке питання як, формування фінансової стратегії
розвитку підприємства, що і зумовило вибір даної теми.
Виклад основного матеріалу. Ефективне формування і використання
фінансових ресурсів вітчизняних підприємств пов'язане із застосуванням
нових систем і методів управління цими процесами. За останні два-три роки
в національній економіці спостерігається стабілізація та ріст показників
стану макро- та мікроекономіки, що зумовлює необхідність підприємствам
зосереджувати свою увагу не лише на питаннях існування та виживання на
ринку, але і забезпеченні їх розвитку в перспективі. На сьогодні у вітчизняній
практиці особливо актуальними стають питання стратегічного розвитку
підприємств, формування систем управління, що відповідають його вимогам.
Розробка та реалізація стратегії розвитку підприємства неможлива без
формування фінансової стратегії.
Фінансова стратегія є економічною категорією, яка характеризує
відносини між суб'єктами господарювання в фінансовій сфері. Ця категорія
визначає поведінку підприємства на ринку, виходячи із стану та способу
використання наявних фінансових ресурсів [5].
Бланк І. визначає фінансову стратегію як один з найважливіших видів
функціональних стратегій підприємств, що забезпечує всі основні напрямки
розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування
довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх
досягнення, адекватного корегування напрямів формування й використання
фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища [4].
За загальною думкою вітчизняних та іноземних дослідників, фінансова
стратегія, будучи частиною загально корпоративної стратегії підприємства,
має стосовно останньої підпорядкований характер і повинна узгоджуватися з
її цілями та напрямками. В свою чергу, фінансова стратегія справляє
суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства, оскільки
зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку є причиною
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коригування не тільки фінансової, але і загальної стратегії розвитку
підприємства [2].
Таблиця 1
Класифікація фінансових стратегій за функціональною ознакою
Вид фінансової
стратегії

Характерна ознака

Генеральна

Фінансова стратегія, що визначає діяльність підприємства.
Наприклад, відносини із бюджетами всіх рівнів, створення та
використання доходу підприємства, потреби у фінансових
ресурсах і джерела їх формування на рік. Для досягнення головної
стратегічної мети відповідно до вимог ринку і можливостей
підприємства розробляється генеральна фінансова стратегія
підприємства. У генеральній фінансовій стратегії визначаються і
розподіляються завдання щодо формування фінансів по
виконавцях і напрямах роботи.
Головна фінансова стратегія являє собою генеральний напрям, що
обирається відповідно до особливостей фінансового розвитку. Це
стосується всіх найважливіших аспектів фінансової діяльності й
відносин, що забезпечують реалізацію основних стратегічних
фінансових цілей. Вибір головної фінансової стратегії залежить
від прийнятої базової корпоративної стратегії

Оперативна

Досягнення окремої
мети

Стратегія поточного маневрування фінансовими ресурсами, тобто
стратегія контролю за витрачанням коштів і мобілізацією
внутрішніх резервів, що особливо актуально в сучасних умовах
економічної нестабільності; розробляється на квартал, місяць.
Оперативна фінансова стратегія регулює:
- валові доходи і надходження коштів: розрахунки з покупцями за
продану продукцію, надходження за кредитними операціями,
доходи з цінних паперів;
- валові витрати: платежі постачальникам, заробітна плата,
погашення зобов‘язань перед бюджетами всіх рівнів і банками.
Такий підхід дає можливість прогнозувати в планований період всі
обороти по грошових надходженнях і витратах. Нормальним
становищем вважається таке, коли витрати і доходи дещо
перевищують витрати. Оперативна фінансова стратегія
розробляється в рамках генеральної фінансової стратегії, деталізує
її на конкретному проміжку часу
Полягає в умілому виконанні фінансових операцій, спрямованих
на забезпечення реалізації головної стратегічної мети. Головною
стратегічною метою фінансів є забезпечення підприємства
необхідними і достатніми фінансовими ресурсами

Сукупність різних видів стратегій підприємства являє собою його
«стратегічний набір» (рис. 1).
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Місія підприємства

Корпоративна стратегія
підприємства
Функціональні стратегії

Виробнича

НДДКР

Стратегія
ЗЕД

Фінансова

Управління
персоналом

Маркетингова

Стратегія
логістики

Інші

Рис. 1. Місце фінансової стратегії в стратегічному наборі
підприємства
Фінансова стратегія охоплює всі основні напрями розвитку фінансової
діяльності підприємства. Комплексний звіт можливостей майбутнього
розвитку всіх аспектів фінансової діяльності підприємства дозволяє в повній
мірі реалізовувати можливості зростання його вартості в довгостроковій
перспективі. Фінансова стратегія покликана враховувати мінливі умови
зовнішнього середовища в процесі фінансового розвитку підприємства і
адекватно реагувати на ці зміни. Процес розробки фінансової стратегії
визначає

необхідність

формування

специфічних

фінансових

довгострокового розвитку підприємства і зумовлює вибір

цілей

найбільш

ефективних напрямків поставлених цілей.
З урахуванням місця фінансової стратегії в стратегічному наборі
підприємства визначимо сутнісні її характеристики в світлі парадигми
стратегічного управління (рис. 1.2):
1. Фінансова

стратегія

підприємства

є

одним

з

видів

його

функціональних стратегій. Її функціональний статус визначається тим, що
вона охоплює лише один з видів діяльності підприємства, а її розробка
являється однією з найважливіших функцій фінансового менеджменту.
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2. У системі функціональних стратегій підприємства фінансова стратегія
займає одне з провідних місць. Це пов'язано з тим, що, забезпечуючи
фінансовими ресурсами підприємства, вона допомагає реалізації стратегій
всіх рівнів, фінансова стратегія координує і інтегрує зусилля всіх
функціональних підрозділів в процесі формування і реалізації всього
стратегічного набору підприємства, і перш за все — його функціональних
стратегій.
3. Фінансова стратегія охоплює всі основні напрями розвитку фінансової
діяльності і фінансових стосунків підприємства. Це витікає, перш за все, із
змісту фінансового менеджменту, найважливішою функцією якого є
формування

даної

стратегії.

Крім

того,

тільки

комплексний

облік

можливостей майбутнього розвитку всіх аспектів фінансової діяльності і всіх
форм

фінансових

стосунків

підприємства

дозволяє

повною

мірою

реалізувати можливості зростання його ринкової вартості в довгостроковій
перспективі [3].
4. Процес

розробки

фінансової

стратегії

визначає

необхідність

формування специфічних фінансових цілей довгострокового розвитку
підприємства.

Відображаючи

специфіку

фінансової

діяльності,

цілі

фінансового розвитку підприємства повинні забезпечувати реалізацію місії і
цілей його корпоративної стратегії, з одного боку, і підтримувати (не
вступаючи в суперечність) цілі інших функціональних стратегій.
5. Процес розробки фінансової стратегії зумовлює вибір найбільш
ефективних

напрямів

досягнення

поставлених

цілей.

Такий

вибір

забезпечується пошуком і оцінкою альтернативних варіантів можливих
стратегічних фінансових рішень і відповідним їх відбором за критерієм
максимізації ринкової вартості підприємства.
6. Фінансова стратегія покликана враховувати змінні умови зовнішнього
середовища в процесі фінансового розвитку підприємства і адекватно
реагувати на ці зміни. Ця найважливіша особливість стратегії будь-якого
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рівня, у тому числі і фінансової, визначається головним підходом до її змісту,
що

витікає

з

концепції

стратегічного

управління.

Нова

парадигма

формування стратегії підприємства зумовлюється тим, що головний зміст
його стратегічної поведінки полягає не в чіткому виконанні передбачених
завдань, а в здатності швидко реагувати на зміну умов зовнішнього
середовища з відповідним коректуванням цих завдань.

Забезпечує
адаптацію до
змін умов
зовнішнього
середовища
шляхом
коригування
напрямків
формування та
використання
ресурсів
підприємства

Враховує і
адекватно реагує
на зміни
зовнішніх умов
фінансової
діяльності
підприємства

Один з видів
функціональної
стратегії
підприємства

ФІНАНСОВА
СТРАТЕГІЯ
ПІДПРИЄМСТВА

Забезпечує набір
найбільш
ефективних
напрямків
фінансових цілей
підприємства

Найважливіша в
системі
функціональних
стратегій
підприємства
Забезпечує всі
основні напрямки
розвитку
фінансової
діяльності і
фінансових
відносин
підприємства

Формує
специфічні
фінансові цілі
довгострокового
розвитку
підприємства

Рис. 2 Найважливіші сутнісні характеристики фінансової стратегії
підприємства
7. Адаптація фінансової стратегії до змінних умов зовнішнього
середовища забезпечується насамперед зміною напрямів формування і
використання фінансових ресурсів підприємства. Маневрування фінансовими
ресурсами, які є головним об'єкт фінансового управління, є основним
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механізмом корегування напрямів і форм досягнення стратегічних фінансових
цілей підприємства.
Виявлення

найважливіших

сутнісних

характеристик

фінансової

стратегії в світлі сучасної парадигми управління підприємством дозволяє
таким чином сформулювати її зміст: ―Фінансова стратегія є одним з
найважливіших

видів

функціональної

стратегії

підприємства,

що

забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності і
фінансових стосунків шляхом формування довгострокових фінансових
цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного
корегування напрямів формування [4].
Розробка фінансової стратегії грає велику роль в забезпеченні
ефективного розвитку підприємства. Ця роль полягає в наступному:
1. Фінансова стратегія забезпечує можливість швидкої реалізації нових
перспективних інвестиційних проектів, які виникають в процесі динамічних
змін зовнішнього середовища.
2. Фінансова стратегія відображає фінансові переваги підприємства у
фінансовій діяльності в зіставленні з конкурентами.
3. Фінансова стратегія враховує заздалегідь можливі варіанти розвитку
неконтрольованих підприємством процесів зовнішнього середовища і
дозволяє звести до мінімуму їх негативні наслідки для діяльності
підприємства.
4. Фінансова стратегія дозволяє реально оцінити фінансові можливості
підприємства, забезпечити максимальне використання його фінансового
потенціалу та можливість активного маневрувати фінансовими ресурсами.
5. Розробка фінансової стратегії забезпечує механізм реалізації
довгострокових загальних та фінансових цілей майбутнього економічного і
соціального розвитку підприємства і його структурних одиниць.
6. Фінансова стратегія забезпечує чіткий взаємозв'язок стратегічного,
поточного та оперативного управління фінансовою діяльністю підприємства.
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7. В системі фінансової стратегії формуються основні критерії оцінок
вибору важливих управлінських рішень.
8. Реалізація фінансової стратегії є однією з базисних передумов
стратегічних

змін загальної

організаційної структури

управління

та

організаційної культури підприємства [2].
У діяльності підприємства всі функціональні стратегії взаємопов'язані, і
коли фінансова стратегія внутрішньо і зовнішньо повністю співвідноситься з
виробничою та маркетинговою стратегією, то можна говорити про
максимальну реалізацію загальної стратегії бізнесу. Поряд з іншими
функціональними стратегіями підприємства (маркетингової, виробничої,
інноваційної та ін.), фінансова стратегія є самостійною, виконуючи покладені
на неї функції.
Як показує практика, відсутність єдиної фінансової філософії, чітко
сформульованих стратегічних фінансових цілей часто призводить до
ситуації,

коли

фінансові

рішення

окремих

структурних

підрозділів

підприємства в результаті мають різноспрямований характер, що призводить
до виникнення протиріч та зниженню ефективності фінансової діяльності в
цілому [3].
Особливістю фінансової стратегії є якісна послідовність дій, що
використовуються для досягнення цілей організації. Стратегічні рішення,
пов'язані зі зміною потенціалу організації, переходом з поточного стану в
бажаний, мають суттєві наслідки, що виникають як результат вибору і
підвищення ефективності прийнятих рішень у міру накопичення досвіду.
Отже, якщо описати складові фінансової стратегії, то можна їх виразити
у такому вигляді рис. 3.
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Рис. 3 Основні складові елементи, що характеризують фінансову
стратегію підприємства
Висновки. Сучасні стратегії засновані на активному обліку зовнішніх
умов, на усвідомленні завдань, стоять перед підприємством, що сприяє
виникненню різних проектів розвитку. Створення та реалізація фінансової
стратегії націлені на прийняття ефективних фінансових рішень для
підвищення

фінансової

стійкості,

зростанні

конкурентоспроможності

підприємства в довгостроковому періоді. Фінансова стратегія є базовою,
оскільки забезпечує реалізацію інших стратегій, а саме, конкурентної.
Узгоджуючись з цілями і напрямками загальної стратегії розвитку, фінансова
стратегія в той же час робить істотний вплив на загальну економічну
стратегію розвитку.
Охоплюючи всі форми фінансової діяльності підприємства, фінансова
стратегія досліджує об'єктивні економічні закономірності ринкових відносин,
розробляє форми та способи виживання і розвитку підприємства в мінливих
умовах. Отже, фінансова стратегія забезпечує розвиток підприємств в області
фінансів, яка є головною артерією підприємства. Тому можна сказати, що
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ефективна фінансова стратегія забезпечує розвиток підприємств. Виходячи з
цього, можна зазначити, що ефективний розвиток підприємства неможливо
без формування фінансової стратегії.
Список використаних джерел:
1. Асаніна А.В. Фінансова стратегія як необхідний фактор успіху
підприємства в умовах нестабільної економіки / А. В. Асаніна // Проблеми
підвищення ефективності інфраструктури. — К., 2011. — Вип. 30. — С.11–18.
2. Блакита Г.В. Методологічні принципи сегментування напрямів
фінансової стратегії торговельних підприємств / Г. В. Блакита // Науковий
вісник. — Чернівці, 2009. — Вип.4 (36): Економічні науки. — С.234–238.
3. Блакита

Г.В.

Стратегія

фінансового

розвитку

торговельних

підприємств: етапи розроблення / Блакита Г. В. // Науковий вісник. — О.,
2011. — N 17 (142). — С.3–13.
4. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник /
І.О. Бланк. — К.: Ельга, 2013. - 724 с.
5. Блонська

В.І.

Стратегія

управління

доходами

торговельного

підприємства в умовах розвитку ринкових відносин / В. І. Блонська //
Науковий вісник. — Львів, 2014. — Вип. 18.6. — С. 117–123.
УДК 336.71
О.В. Дідичук
Здобувач освітнього ступеня “магістр”
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА
УПРАВЛІННЯ НИМИ
В статті висвітлено ключові аспекти процесу формування активів
комерційних банків та управління ними. Також окреслено основні проблеми
управлінням активами, що існують на сьогоднішній день в банківській
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системі України. На основі проведеного аналізу надано відповідні пропозиції
щодо удосконалення процесу формування активів банків та управління ними
з метою підвищення ефективності його проведення.
Ключові слова: проблемні активи, ліквідність активів, ступінь ризику
активів, управління активами банку, збалансована стратегія.
Постановка проблеми. Процес формування активів є дуже важливим в
діяльності комерційного банку, адже саме активи показують шляхи
використання наявних ресурсів, а також пріоритетні напрямки діяльності. За
сучасних умов розвитку банківської системи головне завдання комерційних
банків полягає у пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отриманні
достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання
життєдіяльності банку. Успішне вирішення цієї складної проблеми потребує
використання багатьох методів, прийомів, засобів, систем та розробки нових
підходів до управління активами і пасивами банку, у зв‘язку з цим обрана
тематика дослідження є досить актуальною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Значний внесок у

дослідження проблеми формування активів комерційних банків зробили
вітчизняні вчені А.М. Герасимович, Ж.М. Довгань, О.А. Кириченко, Р.І.
Тиркало та інші. Питання формування і управління активами потребують
подальшого вивчення та вдосконалення. Необхідно краще дослідити процес
формування оптимальної структури активів та механізм ефективного
управління активами банку.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначення напрямів
вдосконалення структури активів комерційного банку, а також дослідження
сутності управління активами банку та розробка дієвих підходів та
практичних рекомендацій щодо удосконалення зазначеного процесу.
Виклад основного матеріалу. Активи комерційного банку - напрямки
розміщення і використання ресурсів комерційного банку. Банківські активи
утворюються в результаті активних операцій банку, тобто розміщення
власних і залучених коштів з метою одержання доходу, підтримки
ліквідності і забезпечення функціонування банку [1].
186

Під структурою активів розуміється співвідношення різних по якості
статей активу балансу до валюти балансу. Активи банку можна групувати за
критеріями:
4. за призначенням;
5. за термінами розміщення;
6. за ліквідністю;
7. за суб'єктами;
8. за ступенем ризику.
Активи, або вкладення комерційного банку, класифікуються, виходячи
зі ступеня їх ліквідності, тобто швидкості, з якою вони можуть бути
трансформовані в готівку і залучені до неї засоби, придатні для негайного
виконання банком своїх зобов´язань перед вкладниками та іншими
кредиторами. З цього погляду всі активи комерційного банку можуть бути
розділені на первинні резерви, вторинні резерви, кредити, надані банком,
інвестиції в цінні папери, основні засоби банку і нематеріальні ресурси.
До первинних резервів належать активи, які в будь-який час можуть
бути використані банком для видачі вкладів і здійснення поточних платежів.
Первинні резерви є малоприбутковим видом активів, і керівництво банку з
метою максимізації прибутку прагне до зниження їх частки в структурі
активів. Проте це зниження можливе лише до певного рівня, оскільки
готівкових коштів у касі банку повинно бути достатньо для розміну грошей,
видачі вкладів приватним

вкладникам,

поповнення

операційної каси

банків-кореспондентів, з якими укладені відповідні угоди.
Комерційні банки зберігають тимчасово вільні кошти на своїх
кореспондентських рахунках у національному (центральному) і комерційних
банках. Ці кошти використовуються для виконання платіжних інструкцій
клієнтів з переказу коштів з їхніх рахунків у комерційному банку на сплату
за товари і послуги, оплату за різними договорами, укладеними клієнтами
банку з їх контрагентами, платежі за банківськими зобов‘язаннями.
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Вторинні резерви — це група активів банку, які в достатньо короткий
термін можуть бути трансформовані у первинні резерви і використані для
виконання поточних платежів за зобов‘язаннями банку. Основне їхнє
призначення — бути джерелом поповнення первинних резервів, а також
забезпечувати одержання прибутку [2].
Активи комерційного банку поділяють на чотири основні категорії:
готівка та прирівняні до неї кошти, цінні папери, кредити, основні засоби та
інші активи. Як і структура пасивів, структура активів банку значною мірою
обумовлюється

економічною ситуацією

в

країні,

репутацією

банку,

стратегією, яку він намагається реалізувати на ринку, та специфікою
менеджменту. В цілому структура банківських активів така. Готівка та
прирівняні до неї високо ліквідні активи становлять 5-10% загальної суми
активів; інвестиції в цінні папери — 5-25%; кредитний портфель — 50-80%
усіх активів. Частка основних засобів у загальній сумі активів незначна і
становить 3-6%.
Для вдoскoнaлення структури aктивiв комерційним банкам неoбхiднo,
насам перед вклaдaти кoшти у висoкoлiквiднi aктиви для тoгo, щoб
пiдтримувaти нaлежний рiвень лiквiднoстi.
Тaкoж пoтрiбнo збiльшувaти oбсяги гoтiвкoвих кoштiв, тa кoштiв нa
рaхунку у НБУ. Aдже збiльшення чaстки сaме «непрaцюючих» aктивiв
пiдвищує лiквiднiсть бaнку, якa дoсягaється при мaксимiзaцiї зaлишкiв в
кaсaх тa нa кoреспoндентських рaхункaх пo вiднoшенню дo iнших aктивiв.
Aле сaме в цьoму випaдку прибутoк бaнку мiнiмaльний. Мaксимiзaцiя
прибутку пoтребує не збереження кoштiв, a їх викoристaння для видaчi
пoзичoк i здiйснення iнвестицiй. Oскiльки для цьoгo неoбхiднo звести кaсoву
гoтiвку i зaлишки нa кoреспoндентських рaхункaх дo мiнiмуму, тo
мaксимiзaцiя прибутку стaвить пiд зaгрoзу безперебiйнiсть викoнaння бaнкoм
свoїх зoбoв‘язaнь перед клiєнтaми. Тoбтo бaнку неoбхiднo знaйти гнучке
спoлучення прoтилежних вимoг лiквiднoстi i прибуткoвoстi [3].
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Стабілізація

фінансового

ринку

значною

мірою

залежить

від

ефективності управління проблемними активами банків. Проблемні активи
негативно впливають на структуру активів банків та рівень якості кредитних
портфелів, чинять тиск на показник достатності регулятивного капіталу
банків, суттєво знижують ефективність банківської діяльності, створюють
труднощі для роботи позичальників та кредиторів, ускладнюють процес
управління фінансовими потоками, підривають
інвесторів

до

банківської

системи, істотно

довіру вкладників та

скорочують

можливості

фінансування реального сектора економіки країни.
На сьогоднішній день запровадження якісної системи управління
активами є особливо актуальним питанням для вітчизняних банків. Ще
одним важливим аспектом, що зумовлює необхідність і актуальність питання
управління активами, є їх визначальна роль для фінансового потенціалу
банку та можливості отримання доходів в майбутньому. Активи в першу
чергу забезпечують довіру клієнтів до банківської установи, визначають її
можливості та привабливість для клієнтів у перспективі; виступають
гарантією покриття збитків в разі невиконання чи неможливості виконання
банком взятих на себе зобов'язань; дають змогу розширювати спектр
банківських послуг та покращувати можливості використання окремих
банківських продуктів; забезпечують кредитний ресурс для задоволення
потреб клієнтів.
З метою досягнення зазначених цілей кожний банк повинен займатися
управлінням активів, що в загальному плані полягає в розробці шляхів та
порядку розміщення власних засобів. Отже, управління активами в
комерційних банках - це розподіл активів банку на готівку, інвестиції,
позички та інші активи. Такий розподіл передбачає відмінності між різними
групами активів за ліквідністю та ступенем ризику, ці складові і визначають
якість активів.
Загальні тенденції зумовлюють прагнення кожного банку до створення
раціональної структури активів, яка залежить якраз від їх якості. В цьому
процесі банки вбачають вирішальний фактор підтримки ―здоров‘я‖ банку на
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належному рівні . Таким чином, виходячи з вищезазначеного та враховуючи
деякі інші фактори впливу на розвиток банківської системи в цілому,
управління активами включає в себе: управління ліквідністю; управління
ризиком процентної ставки; хеджування; управління валютним ризиком.
Основною проблематикою в межах зазначених аспектів є наявність
проблемних активів в складі економічних ресурсів практично кожного банку.
Аналіз цього явища вимагає розуміння природи виникнення такого роду
активів. Для цього застосовується відповідна класифікація проблемних
активів, яка проводиться за ліквідністю та ступенем ризику активів.
Найбільшу увагу, звичайно, приділяють управлінню ліквідністю, оскільки від
неї залежить і рівень ризику тієї чи іншої групи активів.
Одним з основних навантажень на комерційний банк щодо підвищення
його ліквідності є вимога регулятора, яка полягає в обов'язковому
формуванні резерву під проблемні кредити, що істотно впливає на діяльність
комерційного банку. Цей захід з боку регулятора є цілком виправданим, але
якщо проблемні активи комерційного банку становлять значну частку, а
згідно з вимогами, резерв формується на 100 % від суми проблемного активу,
то це призводить до істотних проблем у діяльності банку. Ретроспективний
аналіз банківської діяльності за останні роки свідчить, що такі резерви
досягають значних обсягів та призводять до збільшення банківських витрат,
зменшують їх загальні ресурси для проведення поточної діяльності.
Дослідження

засобів

нівелювання

проблемних

кредитів,

що

використовують банки України надало змогу визначити, що, по-перше,
діяльність колекторських компаній та звернення банку до суду з вимогою
стягнення заставного майна з позичальника не виправдовують очікувань
менеджменту

банку.

врегульована

на

трансформують

Позаяк

діяльність

законодавчому
сумнівні

активи

рівні
у

колекторських
крім

розряд

того,

компаній

лише

ліквідних,

не

частково

спричиняють

непримиренне ставлення та не сприйняття агресивних методів роботи з їх
боку стосовно позичальників. Тобто, їх діяльність натикається на великий
супротив громадськості та зупиняється на юридичному шляху вирішення
конфлікту.
190

Перенесення конфлікту між банком і позичальником до суду потребує
тривалого юридичного супроводу, додаткових затрат, натикається на
законодавчі обмеження щодо звернення стягнення на майно та, враховуючи
його знецінення, не дає змоги повністю відшкодувати проблемний актив.
Більш дієвим може бути реструктуризація заборгованості позичальника
за заздалегідь розробленими банком кількома варіантами, з огляду на
оптимальний варіант для позичальника (пониження ставки, збільшення
терміну кредиту, "кредитні канікули" тощо). Така співпраця банку та
позичальника принесе обом сторонам більшої вигоди, ніж жорстка
конфронтація – небажання банку йти на поступки або прагнення
позичальника

приховуватися

від

прямої

розмови

в

разі

своєї

неплатоспроможності.
По - друге, відсутність дієвих попереджувальних заходів нівелювання
проблемних кредитів. Основна питома вага проблемних кредитів –
неповернуті кредити, саме тому, в першу чергу, необхідно дуже ретельно
вивчати та аналізувати платоспроможність (кредитоспроможність) кожного
суб‘єкта бажаючого взяти кредит.
Оскільки більшість неповернутих кредитів припадає на юридичних
осіб, то необхідно, щоб працівники банку дуже уважно аналізували
фінансову звітність підприємства, яку вони отримують, оскільки зрозуміло,
що більшість даних може бути неправдивою, завищеною тощо. Процес
кредитування

повинен

бути

транспарентним,

незаангажованим

та

проводитися висококваліфікованими спеціалістами.
Ще одним засобом нівелювання проблемних кредитів є більш широке
впровадження в банківську практику страхування фінансових ризиків [4].
Звичайно, це застосовується, але не в таких масштабах і найчастіше воно
пов‘язане з іпотечним кредитуванням. Зрозуміло, що для страхових компаній
це є не лише дуже прибутковий, але й дуже ризиковий вид страхування. Але
саме цей вид страхування надає можливість мінімізувати ризики, зокрема,
неповернення кредитів, та бути одним з основних засобів хеджування
банківських ризиків.
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Всі дані засоби та багато інших методів врешті-решт складають різні
підходи та стратегії до управління активами комерційного банку. Зокрема,
вважаємо досить дієвою збалансовану стратегію управління, яка полягає в
тому, що банки розглядають свої портфелі активів, визначаючи роль
сукупного портфеля в одержанні високого прибутку за прийнятного рівня
ризику. Спільне управління активами та пасивами дає банку інструментарій
для формування оптимальної структури балансу та створення захисту від
ризиків, спричинених значними коливаннями параметрів фінансових ринків.
Тобто в даному випадку управління активами розглядається як невід‘ємне від
управління пасивами банку. Реалізується збалансована стратегія управління
на практиці застосуванням спеціальних підходів структурного балансування
та методів управління ризиками. Найпоширенішими серед них є метод
управління розривом (геп-менеджмент), метод середньозваженого строку
погашення (дюрація) та операції з похідними фінансовими інструментами,
які проводяться на строковому ринку з метою хеджування ризиків.
Як вже було зазначено, існують різні підходи до управління активами. До
основних відносять: інтегрований підхід, традиційний та альтернативний
підходи. Кожен з даних підходів є важливим, але найбільш загальним і
універсальним підходом, який охоплює практично всі сфери фінансового
управління банком є інтегрований. Саме він допомагає вирішити проблему
оптимізації співвідношення між прибутковістю та ризиком банківських операцій.
Традиційний підхід полягає в об'єднанні джерел фінансування. Його
перевагою є простота та доступність практичного застосування, а головним
недоліком - виникнення проблем з ліквідністю.
Альтернативний
зобов'язань

банку,

підхід
навпаки,

до

управління

базується

на

структурою

активів

диференціюванні

та

джерел

фінансування. Встановлюється відповідність між конкретними видами
джерел та напрямами використання ресурсного потенціалу. Кошти, одержані
з відносно стабільних джерел, таких як строкові вклади, депозити, можуть
бути спрямовані на видачу довгострокових кредитів та придбання облігацій .
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Не дивлячись на існування вказаних вище стратегій та підходів, банки
повинні постійно відслідковувати зміни у сучасних тенденціях, появу нових
концепцій,

займатися

розробкою

власних

методів

управління,

вдосконалювати те, що вже є.
Отже зазначимо, що розробка та впровадження різних стратегій або
підходів

повинне

забезпечуватися

обов‘язково

висококваліфікованим

персоналом банку, який зможе вчасно та правильно зорієнтуватися у виборі
того чи іншого плану дій для створення максимально ефективного механізму
управління активами.
Висновки. Активи є важливим показником фінансової стійкості банку.
Тому банківські установи вважають їх основним фактором підтримки
„здоров‘я‖ банку, фактором, який зумовлює їх можливість отримувати в
майбутньому нові прибутки. Від стану активів залежить фінансовий
потенціал банку, саме тому банки, особливо в сучасних умовах, повинні
надавати особливої уваги для управління активами.
Для вдосконалення структури активів комерційних банків неoбхiднo
оснoвну чaстину кoштiв вклaдaти у висoкoлiквiднi aктиви, aдже збiльшення
їх чaстки пiдвищує рiвень лiквiднoстi бaнку, а тим самим і надійності, і
платоспроможності. Oснoвними зaвдaннями для вдoскoнaлення структури
aктивiв є: диверсифiкaцiя кредитнoгo пoртфелю, нaрoщення готівки,
зменшення частки проблемних активів тa збiльшення oбсягу iнвестицiй у
цiннi пaпери. Це все дoпoмoже бaнку мaксимiзувaти прибутoк, пiдвищити
лiквiднiсть тa зменшити ризики, пов‘язані з здійснення банківської
діяльності.
Основний акцент в управлінні активами на даний момент слід робити
на управлінні проблемними активами. Банкам необхідно вдаватися до більш
прогресивних методів вирішення проблем з проблемними кредитами
(переговори

з

позичальником,

реструктуризація

боргів,

аналіз

кредитоспроможності, кредитні канікули, страхування фінансових ризиків,
сек‘юритизація активів, тощо).
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті інструменти управління фінансовими ресурсами
промислових підприємств, їх взаємозв’язок з показниками діяльності
підприємства,

виявлені

сторони

їх

застосування,

доцільність

використання при оцінці показників діяльності підприємства.
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Ключові слова: фінансові ресурси, ознаки фінансових ресурсів, власні
ресурси, залучені ресурси
Постановка проблеми. У сучасних умовах становлення економіки
України розвиток вітчизняного бізнесу набуває особливої динамічності, що
пояснюється наявністю досить жорсткої конкуренції як з боку українських,
так і з боку іноземних компаній, а також підвищенням вимог споживачів до
товарів та послуг, що пропонуються на ринку. Фінансові ресурси становлять
матеріальну основу фінансів та визначають фінансовий потенціал будь-якого
економічного суб‘єкту, створюючи сприятливі умови для його виробничого і
науково-технічного розвитку.
Здійснюючи

фінансово-господарську

діяльність,

підприємство

стикається з проблемою формування капіталу та визначення оптимальної
його структури, збалансування грошових потоків підприємства, нестачею
фінансових ресурсів, пошуком нових джерел фінансування та створення
інвестиційної привабливості підприємства. І хоча фінансові ресурси самі по
собі не створюють нового продукту, а лише беруть участь тою чи іншою
мірою у його створенні, вони потенційно закладені в природних,
матеріальних і трудових ресурсах. На мікрорівні вони є об‘єктом управління
– обліку, аналізу, планування, розподілу і використання на конкретні цілі,
передбачені в фінансовому плані підприємства. Формування та використання
фінансових ресурсів у сфері підприємництва здійснюється з метою
підвищення

ефективності

всіх

напрямків

діяльності

суб‘єктів

господарювання і забезпечення їх подальшого розвитку. Це можливо при
спрямуванні фінансових ресурсів на впровадження нових технологій,
поліпшення використання основних фондів, прискорення обороту оборотних
коштів тощо.
Метою статті є дослідження теоретичних основ формування фінансових
ресурсів суб‘єктів господарювання та напрямів їх використання.
Аналіз останніх наукових досліджень. В останні роки у вітчизняній
економічній літературі маємо ряд публікацій, що стосуються вивчення
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механізмів формування фінансових ресурсів підприємств, розробки моделей
оптимізації

фінансування,

визначення

ключових

параметрів

оцінки

ефективності формування, теоретичному обґрунтуванню термінології та
іншим напрямкам. Зокрема, це праці Л.М. Алексеєнко, В. Ахтирської,
І.А. Бланка, В.І. Бондаля, К. Гергелі, Н. Дрейпера, О.А. Задої, Ю.Н. Ейсснера,
Д. Опачинського, А.М. Поддерьогіна, О.О. Терещенко, А.С. Тонкіха,
О.Є. Чорної, І. Чуницької, Ю.С. Цал-Цалка, І. Шуяна. Однак, існуючі
теоретичні розробки та визначені питання щодо вирішення цієї проблеми
розкривають лише окремі аспекти, що дає змогу для більш детального та
комплексного вивчення означеної проблеми.
Виклад

основного

матеріалу.

Незважаючи

на

досить

широке

використання терміну «фінансові ресурси» в законодавчих та нормативних
актах України, офіційне його тлумачення відсутнє. Сучасна фінансова наука
України

запозичила

цей

термін

із

економічної

науки

колишнього

Радянського Союзу, який був задіяний у науковий обіг ще в перші роки
радянських п‘ятирічок, щоб на відміну від капіталістичного терміну
«грошовий

капітал»

використовувати

більш-менш

привабливе

словосполучення для соціалістичної економіки «фінансові ресурси».
Дослідження вітчизняних економістів щодо визначення економічної
сутності

фінансових

ресурсів

мають

своїми

витоками

теоретичні

напрацювання минулої доби. В першу чергу, це стосується використання
ними поняття «фонди» як організаційної форми руху грошових коштів. В
умовах ринкових відносин повинно змінитися відношення до утворення,
формування

й

використання

цільових

фондів.

На

відміну

від

адміністративно-командної економіки в ринкових умовах кожен суб‘єкт
господарювання формує необхідні йому фонди, або не формує їх, виходячи з
власної системи фінансового господарства, фінансової стратегії і тактики,
масштабів

фінансово-господарської

діяльності,

системи

фінансового

прогнозування і планування. Для великих компаній і корпорацій система
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формування різних фондів має деякий сенс, тому що необхідно забезпечити
концентрацію фінансових ресурсів на відповідних напрямах операційної,
інвестиційної або фінансової діяльності. Для середніх за розміром компаній
формування фінансових фондів має дещо менший сенс, але й тут можливо
утворення відповідних фондів, що дає можливість більш ефективно
управляти фінансовими потоками, зменшувати втрати та відволікати
фінансові ресурси з найважливіших напрямів господарської діяльності.
Водночас для малих підприємств, а також фізичних осіб — підприємців і
домогосподарств утворення спеціальних фондів фінансових ресурсів виникає
тоді, коли ці економічні суб‘єкти поставили за мету накопичення власних
фінансових ресурсів та зменшення в обороті позикових коштів. В інших
випадках для малих підприємств, фізичних осіб — підприємців та
домогосподарств фінансові ресурси використовуються не у фондовій формі,
що відповідає сутності малого підприємництва та фінансовій діяльності
домогосподарств.

В

умовах

ринкової

економіки

фінансові

ресурси

використовуються в міру потреби, виходячи з їх наявності чи можливості
залучення, тобто грошові фонди для фінансування пріоритетних напрямів
розвитку заздалегідь не формуються і фінансові ресурси не виключаються з
кругообігу капіталу суб‘єкта господарювання.
Невизначеність у трактуванні економічної сутності фінансових ресурсів
і наполягання на фондовому характеру грошових коштів як умови їх
віднесення до складу фінансових ресурсів, пов‘язана із концентрацією
грошових ресурсів різними ланками фінансової системи: в першу чергу,
державними фінансами і фінансами підприємств. Кожній групі економічних
ресурсів притаманні свої певні якісні ознаки та особливі властивості, які
дозволяють їх однозначно ідентифікувати. Фінансові ресурси теж мають
певні власні ознаки, або характеристики. Всі якісні характеристики
фінансових ресурсів відносять до трьох груп: загальноекономічні, фінансові,
індивідуальні (рис. 1).
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Якісні характеристики фінансових ресурсів
Загальноекономічні
накопичена (акумульована) вартість
об‘єкт права власності
об‘єкт впливу фактора часу
фактор економічного та соціального розвитку
Фінансові
об‘єкт фінансового управління
джерело доходу
джерело ризику
джерело погашення фінансових зобов‘язань
Індивідуальні
активи з високою трансформаційною здатністю
основний компонент фінансового потенціалу

Рис. 1. Основні якісні характеристики фінансових ресурсів
Накопичена (акумульована) вартість. Економічні ресурси характеризує
їх вартість, яка виступає універсальною якісною ознакою предмета
дослідження економічних дисциплін. Можливість вимірювати вартість у
практичному аспекті дозволяє забезпечити еквівалентність в обміні між
різними за фізичними та споживчими ознаками результатами минулої праці.
Вартісний

аспект

фінансових

ресурсів

потребує

відповідного

розмежування. З одного боку, їх слід розглядати як активи, що найкраще
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зберігають живу та уречевлену працю, а також відповідним чином
забезпечують рух вартості та дотримання необхідних вартісних пропорцій на
всіх стадіях відтворювального процесу, а з іншого – як економічні ресурси,
володіння, використання та розпорядження якими здійснюється на основі
платності.
Об‘єкт права власності. У літературних джерелах фінансові ресурси
класифікуються за ознакою права власності: власні та залучені фінансові
ресурси. В діяльності підприємство, як правило, крім наявних у нього
власних фінансових ресурсів може використовувати й фінансові ресурси
кредиторів та інвесторів. При цьому останні встановлюють певні умови та
обмеження щодо їх використання. Зокрема, вони можуть стосуватися часу
використання, цільового спрямування, розміру плати за користування тощо.
Об‘єкт впливу фактора часу. Вартісна природа фінансових ресурсів
визначає, що вони постійно знаходиться під впливом фактора часу. З двох
варіантів отримання однакових за сумою грошових коштів кращим є той,
який забезпечує це у коротший часовий період. Теперішня сума грошей
дорожча, ніж така ж сама їх сума в будь-якому майбутньому часовому
періоді. Це пов‘язано з тим, що вільні фінансові ресурси можна інвестувати з
метою отримання додаткового доходу. Крім того, зниження вартості
грошових коштів відбувається під дією інфляційних процесів [1].
Фактор економічного та соціального розвитку. Одним із завдань
кожного підприємства є його економічний розвиток. Вирішальними
факторами реалізації такого завдання виступають, з одного боку, – наявність
власних фінансових ресурсів, а з іншого – забезпечення можливостей
доступу до зовнішніх джерел фінансування.
Об‘єкт фінансового управління. Управлінські рішення у більшості
випадків приводять до зміни обсягів та структури фінансових ресурсів
підприємства. Такі трансформації відбуваються за рахунок руху грошових
потоків.

Враховуючи

місце

та

значення
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фінансових

ресурсів

в

функціонуванні та економічному розвитку підприємства, в практичній
діяльності їм приділяється особлива увага. Фінансові ресурси є центральним
елементом та об'єктом впливу фінансового менеджменту.
Джерело доходу. Специфічною особливістю фінансових ресурсів як
джерела доходу виступає те, що в цій якості вони діють відособлено від
інших факторів виробництва. Використання фінансових ресурсів у якості
джерела

доходу

забезпечує

формування

грошових

надходжень

підприємства в фінансовій та інвестиційній сферах його діяльності.
Акумуляція фінансових ресурсів передбачає їх подальшу капіталізацію –
фінансування реальних та фінансових інвестицій з метою отримання
майбутніх додаткових вигод.
Джерело ризику. Ця якісна характеристика фінансових ресурсів
нерозривно пов‘язана з попередньою. Між доходом, який генерують всі види
активів, та ризиком постійно існує прямий зв‘язок: чим більший рівень
доходів, тим вищий рівень ризиків, асоційованих з ними. Ризик є
об‘єктивною умовою існування альтернативних варіантів вирішення тих чи
інших завдань в усіх сферах людської діяльності, а його суб‘єктивно
прийнятна міра виступає критерієм вибору конкретної альтернативи.
Фінансові ризики виступають неодмінним та об‘єктивним атрибутом
фінансової діяльності, а їх носієм є фінансові ресурси. Формування та
використання фінансових ресурсів пов‘язано з усіма видами ризиків, що
асоціюються з активами, які їх утворюють [3].
Джерело погашення фінансових зобов‘язань. Господарській діяльності
підприємства іманентне постійне існування кредиторської та дебіторської
заборгованості. Наявність фінансових зобов‘язань підприємства перед
державою, власниками, кредиторами та інвесторами передбачає необхідність
їх погашення, яке здійснюється в різних формах – передачі майна,
взаємозаліку,

уступки

прав

тощо.

Однак

найчастіше

підприємство

розраховується по своїх зобов‘язаннях саме фінансовими ресурсами.
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Активи

з

високою

трансформаційною

здатністю.

Специфічною

особливістю фінансових ресурсів є те, що вони не беруть безпосередньої
участі в процесі виробництва. Тобто, стосовно них не застосовуються
механічний, хімічний, біологічний чи іншій впливи з метою зміни їх
фізичних та споживчих якостей. Для участі в процесі виробництва вони
потребують перетворення в інші види активів.
Основний компонент фінансового потенціалу. В аналізі, прогнозуванні
та плануванні, а також в практиці управління підприємство розглядається як
єдина система, утворювана його економічними ресурсами. Наявність і
можливі комбінації поєднання економічних ресурсів створюють потенційні
умови для перетворення їх в конкретний обсяг товарів, робіт чи послуг, а
також для генерування відповідних їм грошових потоків. Такі можливості
являють собою економічний потенціал підприємства. Фінансовий аспект
економічного потенціалу підприємства визначають його фінансові ресурси.
Наявність найбільш ліквідних активів підприємства та спроможність
генерувати

позитивні

чисті

грошові

потоки

виступають

базисними

елементами оцінки його ліквідності, платоспроможності й фінансової
стійкості,

кредитоємкості

(кредитоспроможності)

та

інвестиційної

привабливості, тобто можливості залучати фінансові ресурси із зовнішніх
джерел та в повному обсязі розраховуватися за користування ними [3].
Практичне значення фінансових ресурсів для суб‘єктів господарювання
можливо виявити через встановлення джерел їх формування та основних
напрямів використання. З переорієнтацією вітчизняної економіки на ринкові
засади перед суб‘єктами господарювання розширились можливості щодо
залучення зовнішніх джерел фінансових ресурсів, які за умов розвиненої
інфраструктури фінансового ринку відзначаються особливою ємністю. У
зв‘язку з цим, вважаємо пріоритетним групування фінансових ресурсів за їх
джерелами

формування

на

внутрішні

і

зовнішні

для

суб‘єктів

господарювання не фінансового сектору економіки, зокрема промисловості,
сільського господарства, будівництва, транспорту, торгівлі (рис. 2).
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Нерозподілений
прибуток
минулих років

Нерозподілени
й прибуток
звітного
періоду

Фонди та резерви,
що сформовані за
рахунок чистого
прибутку звітного
періоду

Амортизаційні
відрахування

Доходи
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періодів

Внутрішні джерела формування фінансових ресурсів
Джерела фінансових ресурсів

Зовнішні джерела формування фінансових ресурсів
Власні

Позикові

Емісія акцій, пайові внески

Банківські кредити

Субординований борг

Небанківські позики

Внутрішньо корпоративний
розподіл

Емісія облігацій

Страхові відшкодування

Товарний (комерційний) кредит

Фінансування за рахунок
державного і (чи) місцевого
бюджету

Фінансовий лізинг

Нараховані, але не сплачені суми за
зобов'язаннями та розрахунками
Безповоротна і безкоштовна
фінансова допомога

Рис. 2. Джерела формування фінансових ресурсів суб’єктів
господарювання не фінансового сектору економіки
Проблема джерел фінансових ресурсів полягає в тому, що в залежності
від

етапу

розвитку

господарювання,

суб‘єкта

розширення

підприємництва
його
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діяльності,

(створення

суб‘єкта

стабільний

розвиток

економічного суб‘єкта, угасання діяльності тощо) можливо використовувати
ті чи інші джерела. Наприклад, коли створюється нове підприємство, то воно
практично

не

має

можливості

використовувати

внутрішні

джерела

фінансових ресурсів. Отже, для новоствореного підприємства основними
джерелами фінансових ресурсів будуть або власні зовнішні, або (чи) позикові
кошти, що залежить від економічних та політичних умов при яких
створюється і починає функціонувати суб‘єкт підприємництва.
Для суб‘єктів господарювання, що знаходяться на етапі значного
розширення діяльності та стабільного розвитку можливо використовувати всі
доступні джерела формування фінансових ресурсів. Проте, за умови значного
розширення діяльності перевагу мають зовнішні джерела формування
фінансових ресурсів, а на етапі стабільного розвитку перевагу можуть мати
внутрішні джерела формування фінансових ресурсів.
На етапі угасання діяльності чи за умови суттєвих фінансових
труднощів, коли бракує власних внутрішніх коштів, а позикові ресурси
обмежені у зв‘язку із великими ризиками, суб‘єкт підприємництва, перш за
все, повинен орієнтуватися на кошти або нових інвесторів, тобто емісію
акцій чи пайових внесків, або кошти внутрішньо корпоративного розподілу,
або кошти державного і (чи) місцевого бюджетів, коли держава чи місцева
влада зацікавлена у збереженні підприємства через соціально-економічну
його значимість, чи техніко-економічну значимість, чи еколого-економічну
небезпеку припинення його діяльності [4].
Виходячи

з

одного

із

найважливіших

принципів

комерційного

розрахунку — принципу самофінансування — суб‘єкт підприємництва
повинен розраховувати на власні внутрішні фінансові ресурси. Однак, якщо
вартість таких джерел фінансових ресурсів суттєво перевищує вартість
зовнішніх власних чи позикових джерел фінансових ресурсів, підприємство
обов‘язково повинно здійснити диверсифікацію джерел з метою запобігання
залучання більш дорогих фінансових ресурсів. Коли внутрішні фінансові
ресурси

за

вартістю

більші

ніж

зовнішні,

обов‘язково

потрібно

використовувати зовнішні джерела фінансових ресурсів, щоб забезпечити
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помітне зменшення витрат на операційну чи інвестиційну діяльність та
одержати додаткові переваги в конкурентній боротьбі.
Традиційним зовнішнім джерелом власних фінансових ресурсів є кошти
власників, які акумулюються шляхом розміщення пайових цінних паперів
(емісія акцій) чи шляхом прямих інвестицій до власного капіталу суб‘єкта
підприємництва (пайові внески). Виділення нами у складі зовнішніх власних
джерел

фінансових

ресурсів

субординованого

боргу,

внутрішньо

корпоративного розподілу (перерозподілу) вимагають окремого пояснення.
Використання

цих

джерел

фінансових

ресурсів

в

першу

чергу

є

характерними для великих компаній чи корпорацій, які мають розгалужену
корпоративну структуру [2].
Субординований борг являє собою схему
короткострокових

і

довгострокових

боргових

емісії і розміщення
цінних

паперів

серед

акціонерів (власників) та персоналу компанії (корпорації). Західні школи
фінансового менеджменту трактують субординований борг як «прошарок»
між капіталом і зобов‘язаннями компанії. Це пов‘язано з тим, що цей вид
фінансових ресурсів володіє рядом якісних характеристик, притаманних як
власному капіталу, так і зобов‘язанням. Характеристики й параметри
зобов‘язань компанії, відображених у боргових цінних паперах, при
необхідності можуть бути значно скореговані менеджментом. Проведені
через раду директорів і збори акціонерів рішення правління можуть змінити
суми і строки зобов‘язань субординованого боргу, зменшити рівень і змінити
умови і терміни виплати відсотків, конвертувати боргові зобов‘язання в
пайові цінні папери, аж до списання боргу. Використання цього виду
внутрішніх фінансових ресурсів виключає період утворення корпорації і
обмежене у фінансуванні операційної діяльності, а використовується для
фінансування інвестицій. Саме в якості джерела фінансування розширення і
розвитку

компанії,

реалізації

масштабних

інвестиційних

проектів,

компенсації втрат при прояві ризиків, цей вид внутрішніх фінансових
ресурсів є перспективним. Міжнародна практика інтенсивно використовує
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субординований борг в якості внутрішнього фінансового ресурсу розвитку
великих компаній чи корпорацій.
Висновки. Теоретичне дослідження економічної сутності і значення
фінансових ресурсів дало змогу встановити, що їм притаманні таки ознаки:
джерела утворення і формування; цільове спрямування; рівні формування,
розподілу

і

використання;

форми

існування;

суб‘єкти

утворення,

формування, володіння, розпорядження і використання; методи формування;
пріоритетність формування і використання; внутрішня складова; власність
існування; потенціальність фінансових ресурсів та націленість на створення
нової вартості, одержання обов‘язкового доходу та прибутку. З теоретичних
позицій: фінансові ресурси — економічна категорія, що характеризує
сутність і зміст фінансових відносин в розподільно-перерозподільних
процесах

соціально-економічній

системі

держави

та

виступає

їх

матеріальним носієм. З практичних позицій: фінансові ресурси — сукупність
коштів (грошових і не грошових), що утворюються та формуються внаслідок
розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього (суспільного)
продукту на рівні окремої держави, так і всієї світової економіки суб‘єктами
господарювання, домогосподарствами, державою і місцевою владою з метою
забезпечення їх цілеспрямованого продуктивного використання в фондовій і
не фондовій формі, що дає змогу одержувати доходи та прибутки від їх
володіння та розпорядження на користь як окремих осіб (фізичних або (чи)
юридичних), так і всього суспільства.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
У статті розглянуто сучасний стан розвитку банківської системи,
визначено та систематизовано внутрішні та зовнішні фактори, які
впливають на фінансову стійкість банків, що дозволить виявити проблемні
місця функціонування банку та вчасно прийняти рішення, а також
підвищити ефективність діяльності банку в сучасних економічних умовах.
Ключові слова: економічна криза, банківська криза, фінансова стійкість
банку, капіталізація банків.
Розвиток економіки безпосередньо залежить від стану банківської
системи, фінансування та обслуговування підприємств банками. В умовах
наростаючої економічної кризи - різкого погіршення економічного стану
країни, однією з основних проблем, яка стоїть перед вітчизняною
банківською системою, є підтримка її стабільності та надійності.
В процесі дослідження проблеми забезпечення фінансової стійкості, в
основному порушуються питання аналізу та управління фінансовою
стійкістю, у той час як надзвичайно важливим є визначення факторів впливу
на забезпечення фінансової стійкості банків.
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Метою даної статті є аналіз сучасного стану банківської системи,
визначення внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на фінансову
стійкість банків, що надасть змоги підвищити ефективність діяльності банків.
Як показав огляд економічної літератури проблемам забезпечення
фінансової стійкості банків приділяли увагу такі вчені як: В. Рисін,
В. Вітлінський, В.В. Коваленко, О.П. Тимошенко, І.М. Васькович,
М.Н. Крейніна, Н.М. Шелудько, Є.В. Склеповий та інші. Але, незважаючи на
численні публікації з даної проблеми, на сьогодні у вітчизняній економічній
літературі залишаються дискусійним та недостатньо розробленими, як в
науковому, так і в практичному аспекті, питання стосовно забезпечення
фінансової стійкості банківської системи.
Банківська криза – різка зміна зовнішніх і внутрішніх умов діяльності
банківської системи, внаслідок чого вона стає неспроможною стабільно
функціонувати та виконувати свої основні функції. розрізняють кризу в
окремому банку та системну кризу банківської системи.
Банківська криза характеризується різким зниженням ліквідності та
платоспроможності банків, кризою платежів, невиконанням банками своїх
зобов‘язань перед кредиторами та вкладниками, збільшенням питомої ваги
проблемних і прострочених кредитів, зниженням дохідності банківських
операцій, а інколи й банкрутством банків. Банківська криза супроводжується
масовим вилученням коштів із банківської системи, зниженням темпів росту
та обсягів кредитування, підвищенням процентних ставок і рівня доларизації
економіки, падінням споживчого попиту та зниженням обсягів виробництва.
Причинами банківської кризи можуть бути економічні кризи, кризи
грошово-кредитної системи або специфічні кризи на окремих фінансових або
крупних товарних ринках.
Політична та військова нестабільність 2014 року негативно вплинула на
банківську систему: стався значний відтік клієнтських коштів, якість
клієнтського портфелю впала. Ліквідність та платоспроможність системи
перебувають під тиском. Кількість неплатоспроможних банків істотно зросла
в час, коли криза платіжного балансу трансформувалась у банківську та
боргову кризу.
207

В умовах російсько-української війни на банківський сектор впливає
депресія економічної активності і погіршення стану державних фінансів; як
результат — напруга на грошово-кредитному ринку, зниження довіри до
банківської системи та національної валюти. Фактори кризи: значне падіння
ВВП — 7,5% у 2014 році, девальвація гривні — 100%, споживча інфляція —
24,9%, втрата третини депозитів у банках. У результаті міжнародні резерви
країни знизились до найнижчого за 11 років рівня — 7,533 млрд доларів.
Держава надає істотну підтримку банкам, щодо відновлення довіри до
них з боку населення та забезпечення їх фінансової стійкості та стабільності,
оскільки, без стійкої та стабільно функціонуючої банківської системи
неможливо розвивати економіку країни та вирішувати соціальні завдання.
Фінансова стійкість є фундаментальним поняттям, що найбільш точно
відображає проблеми та тенденції розвитку банківського сектору.
Фінансова стійкість банку – стан банку, який характеризується
збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів для підтримки
своєї

платоспроможності

та

ліквідності,

а

також

рентабельною

діяльністю. Фінансова стійкість означає постійну здатність банку відповідати
за

своїми

зобов‘язаннями

і

забезпечувати

прибутковість

на

рівні,

достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі.
Розрізняють три основні види фінансової стійкості банку за стабільністю
його роботи:
а) нормальна стійкість, яка характеризується стабільною діяльністю,
відсутністю неплатежів чи затримки виконання своїх зобов‘язань, стабільною
рентабельністю;
б) нестійкий фінансовий стан, що характеризується затримкою платежів,
неможливістю своєчасно виконувати окремі свої зобов‘язання, низьким
рівнем рентабельності тощо;
в) кризовий фінансовий стан, який характеризується регулярними
неплатежами,

наявністю

простроченої заборгованості

тощо.

Кризовий фінансовий стан може призвести до неспроможності банку
фінансувати поточну діяльність, здійснювати платежі та виконувати свої
зобов‘язання, а в кінцевому рахунку – до банкрутства.
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За останні роки становище і умови діяльності банків істотно змінилися.
Відносна нестабільність курсу національної грошової одиниці, інфляція
спонукають банки забезпечувати прибутковість за рахунок розширення
обсягу банківських операцій та послуг. Разом з тим вони не мають
можливості ефективно вкладати кредитні ресурси у сферу реального
виробництва у зв'язку з його низькою рентабельністю, тому банківська
діяльність продовжує залишатися ризиковою.
Фінансова стійкість повинна бути не лише короткочасним досягненнями
банків, а й стратегією їхнього розвитку. Належний рівень фінансової стійкості
банків є відображенням їх високоефективного функціонування, достатнього
нарощування фінансових ресурсів та раціонального управління ними.
На фінансову стійкість банківської системи впливає безліч факторів, які
залежно від якісних характеристик їх впливу мають як позитивне, так і
негативне значення.
На думку В. Рисіна на зменшення рівня фінансової стійкості банків
можуть впливати наступні фактори:
зниження якості банківських активів;
втрата довіри з боку вкладників, що підтверджується фактом
відтоку депозитних коштів;
зниження ліквідності;
зменшення капіталізації банків;
скорочення ресурсної бази банків;
зростання процентних ставок;
збільшення обсягів неповернутих валютних кредитів;
складнощі із залученням нових інвестицій, зумовлені кризовими
явищами на європейських фінансових ринках;
зниженням кредитних рейтингів значної частини українських
банків.
До зазначених факторів В.В. Коваленко додає наступні: високі ризики
кредитування,

що

зумовлені

неефективною

структурою

економіки;

залежність банківської системи від фінансового стану підприємств209

позичальників; зростання ризиків, пов‘язаних із фондовим ринком і
динамікою цін на окремих сегментах фінансового ринку; проблеми з
поверненням зовнішніх запозичень, які активно залучалися в попередні роки;
рівень капітальної бази банківської системи та досить низька якість ресурсів;
проблеми рефінансування

банків;

політичне

втручання

в

діяльність

банківської системи.
Фактори які впливають на формування стійкості банку:
1. Зовнішні фактори:
1.1. економічні:
Інвестиційний клімат - забезпечує послаблення інфляції, забезпечення
оптимальних процентів за депозитами і вкладеннями, зниження відсоткових
ставок за кредитами, скорочення заборгованості та зростання споживчого
попиту населення.
Стан платіжного балансу - чітко відображає економічне становище країни,
широко використовується в інтересах прогнозування і макроекономічного
регулювання діяльності банків, допомагає в проведенні виваженої курсової
політики та забезпечення стабілізаційного функціонування банків.
Податкова політика - дозволяє створити економічну ефективність і соціальну
справедливість, гарантування стабільності податкового законодавства, яке
відображається у податковому кодекс і оптимально пов‘язати інтереси
держави з інтересами банківського сектору.
Стан економіки - суттєво впливає на рівень захищеності банківського
сектору та ступінь реагування на зміни в економічній ситуації країни.
1.2. соціально – політичні:
Соціальна стабільність - створюється гармонізація інтересів банківського
сектору і держави в цілому, соціально-психологічне сприйняття цілей,
методів, принципів і форм державного управління соціальною сферою
банківської системи в Україні.
Стійкість уряду - забезпечує стабільне функціонування діяльності банків
шляхом чіткої та стабільної роботи уряду країни.
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Політична стабільність - передбачає стан рівноваги, збалансованості
банківської системи і політичних інститутів як суб'єктів владних відносин,
оптимального політичного рішення, яке дасть змогу з мінімальними втратами
зберегти досягнуте банками становища.
1.3. фінансові:
Процентна політика НБУ - дозволяє сформувати процентну політику як
єдиного

поняття

грошово-кредитної

політики,

забезпечує

управління

банківською системою і банківською діяльністю, чинне законодавство
сприятиме консолідації не лише банківського права, але і суспільного
економічного життя в цілому.
Кредитна політика НБУ - підтримує стабільність національної валюти,
стабілізується вартість національних грошей як на внутрішньому ринку через
зниження темпів інфляції, так і на зовнішньому через укріплення її обмінного
курсу.
Валютна політика НБУ - спрямована на забезпечення макроекономічної
стабільності та створення умов довіри внутрішньої економіки й іноземного
бізнесу

до

національної

валюти,

стимулювання

розвитку

експорту,

повернення в країну заробленої іноземної валюти, забезпечення стабільного
функціонування національної валютної системи, сприяння збалансованості
платіжного балансу, гармонізації інтересів експортерів та імпортерів.
Стан грошового ринку - дає змогу здійснювати накопичення, оборот,
розподіл і перерозподіл грошового капіталу.
Величина валютних резервів НБУ - достатній обсяг валютних резервів
забезпечить економічну самостійність та стабільну діяльність банків.
2. Внутрішні фактори:
2.1. якість активів банку -забезпечує здатність швидко та без суттєвої
втрати вартості перетворюватися в грошову форму.
2.2. рівень менеджменту - дозволяє виявити шляхи мінімізації ризиків та
отримання достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і
підтримання життєдіяльності банку.
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2.3. рівень рентабельності - дозволяє виявити резерви подальшого
підвищення ефективності діяльності банку.
2.4. ліквідність балансу банку - дозволяє банку своєчасно і повно
забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань
перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього
власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною
коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних
термінів.
2.5. платоспроможність - дозволяє забезпечити достатність власних коштів
для забезпечення захисту інтересів вкладників та інших кредиторів
банку.
2.6. адекватність капіталу-відображає рівень надійності та ризиковості
банку і передбачає уявлення про банківський капітал як джерело
покриття збитків.
Наведені фактори є загальними для всіх банків й істотно впливають на
досягнення ними стану фінансової стійкості.
Також доцільно звернути увагу на капіталізацію банків - це процес
додавання до суми банківського капіталу діючої частини прибутку
(капіталізація прибутку) або залучених за допомогою публічного розміщення
акцій засобів. Підвищення капіталізації банків є важливим фактором
забезпечення стійкого функціонування банків, оскільки саме достатній обсяг
статутного капіталу забезпечує економічну самостійність та стабільну
діяльність банку.
Для розв‘язання проблем та забезпечення збереження фінансової стійкості
банків, необхідно об‘єднати зусилля всіх гілок влади й розробити заходи, які
були б спрямовані на вихід України з політичної та економічної кризи.
Таким чином, підсумовуючи вищезазначене можна сказати, що
визначення та систематизація впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на
фінансову стійкість банків дозволить виявити кількісну залежність від
факторів, що формують фінансову стійкість; виявити проблемні місця
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функціонування конкретного банку; вчасно приймати рішення стосовно
напрямків поліпшення фінансової стійкості банків. Вдале дослідження і
врахування вищезазначених факторів дозволить забезпечити ефективне та
стійке

функціонування

банківської

системи

України,

збільшити

прибутковість банків та досягти мінімізації ризиків.
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ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В статті розглянуто напрямки та проблеми фінансового планування
діяльності

вітчизняних

довгострокового

страхових

фінансового

компаній.

планування

Досліджено

страхової

складові

діяльності

та

обґрунтовано доцільність використання різнобічних критеріїв оптимізації
при розрахунку прогнозу доходів та витрат страховика.
Ключові слова: страхова компанія, фінансове планування, страхові премії,
доходи від страхової діяльності.
Постановка проблеми. Основною характеристикою і домінуючою
тенденцією розвитку світової економіки є переважання питомої ваги
фінансових потоків підприємств невиробничої сфери в загальному обсязі
світових господарських послуг. Таке переважання дозволяє каталізувати
процес становлення і розвитку економічних систем держав, з одного боку,
але, з іншого боку, зменшує їх стійкість і підвищує ризик впливу фінансових
криз, що підтверджують останні події. Проте, реалізація страховиками цих
функцій можлива лише за умови їх власної фінансової стійкості. Страховики
є

комерційними

організаціями,

що

надають

страхові

послуги

на

конкурентному ринку, тому їх фінансова стійкість стає змінною в часі
характеристикою, залежною від кон'юнктури ринку в цілому і рівня
конкуренції зокрема і потребує належного фінансового забезпечення.
Метою статті є дослідження складових фінансового планування
діяльності українських страхових компаній та формування методичних
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вимоги до складання фінансових планів страховика та розрахунків їх
показників.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблеми планування страхової
діяльності досліджує ряд закордонних фахівців (Балабанов І.Т., Бланд Д.,
Єфімов С.Л., Зубець О.М., Ніколаєнко М.П., Шанте Д.) і вітчизняних вчених
та практиків страхування (Базилевич В.Д., Внукова Н.М., Гаманкова О.О.,
Залєтов О.М., Мних М.В., Осадець С.С., Охріменко О.О., Філонюк О.Ф.,
Фурман В.М., Шумелда Я.П.). В роботі Єфімова С.Л. визначені основні
вимоги до процедури планування, виходячи з зарубіжного досвіду діяльності
страховиків. В роботах Ніколаєнко М.П.

надаються загальні вимоги до

планування при реінжинірингу страхової компанії. В роботі Крутика А.Б.
висвітлені теоретичні засади управління страховою компанією з урахуванням
планування дій по забезпеченню надійності, зменшенню ймовірності
банкрутства

страховика,

вибору

оптимальної

політики

дивідендів,

планування інвестиційної діяльності тощо. В роботі Гаманкової О.О.
розглянуто основні питання фінансової діяльності страховика і вибірково
викладено вимоги до планування певних показників та результатів
фінансової діяльності. В роботах вказаних авторів, на наш погляд, не
знайшли широкого розкриття методичні аспекти до розрахунків показників
фінансового планування страхової діяльності.
Виклад

основного

матеріалу.

Основне

завдання

фінансового

планування – спрогнозувати такий рух фінансів, який забезпечить сталий
розвиток компанії у відповідності до цілей діяльності страхової компанії.
Процес фінансового планування включає наступні етапи:
1) аналіз фінансових показників за попередній період;
2) довгострокове (прогнозне, стратегічне) фінансове планування;
3) оперативне (поточне) фінансове планування.
Перший етап довгострокового фінансового планування – складання
прогнозів продаж (прямого прогнозу методом відсотка від продаж, методом
аналізу беззбитковості). Прямий прогноз продажу повинен бути ув'язаний із
215

загальним плановим періодом, застосовуються оцінки продажів робітниками
страхової компанії; опитування страхувальників, застрахованих осіб; аналіз
тимчасових рядів для врахування тимчасових коливань розміру продажів,
зокрема прогнозування страхових платежів шляхом екстраполяції трендів;
економетричні моделі, а також галузеві дані.
Метод відсотка від продажів дозволяє вивести кожний елемент плану
згідно з запланованим розміром продажів і відповідним процентним
співвідношенням, а саме:
- процентне співвідношення, що характерне для поточної діяльності;
-

процентне

співвідношення,

що

розраховане

на

основі

ретроспективного аналізу як середня величина за останні декілька років;
- процентне співвідношення, що враховує цілі менеджменту.
Метод аналізу беззбитковості є універсальним і відомим методом
фінансового

планування,

що

визначає

мінімальний

об'єм

продажів,

починаючи з якого страхова компанія не несе збитків.
Другий етап довгострокового фінансового планування - складання
прогнозів балансу доходів та витрат компанії та інших фінансових планів.
Процес складання і розрахунку прогнозу балансу доходів і витрат страховика
(далі – прогнозу балансу) включає декілька етапів: спочатку розраховуються
статті доходів та витрат страховика, а потім оцінюється комплексний
показник, що зокрема може включати показники платоспроможності,
прибутковості та схильності до ризику. Розрахунок комплексного показника
може виділятися в окрему процедуру, третій етап планування – оптимізація
фінансового планування.
Розглянемо методологічні аспекти планування доходів страховика.
Специфіка доходів страховика обґрунтовується особливістю діяльності
страховика, яка полягає в тому, що він спочатку акумулює кошти (створює
страховий фонд), і лише згодом зазнає витрат за компенсаційними виплатами
постраждалим страхувальникам. Страховик може мати такі доходи: доходи
від страхової діяльності; доходи від інвестиційної діяльності; інші доходи.
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До складу доходів від страхової діяльності належать такі доходи:
страхові премії за договорами страхування і перестрахування; комісійні
винагороди за перестраховування; частки від страхових відшкодувань,
сплачені перестраховиками; повернуті суми з централізованих страхових
резервних фондів; повернуті суми страхових (технічних) резервів, інших, ніж
резерви незароблених премій, у випадках і на умовах, які передбачені
законодавством.
Страхові премії, що страховик отримує за продані страхові послуги первинний різновид доходів від страхової діяльності. Розрахунок страхових
премій виконується так:
(1),
Де Пі – сума страхових премій за певним видом страхування для
заданого періоду планування (кварталу, року);
К – кількість договорів (об'єктів) страхування;
Т – страховий тариф по виду страхування;
СС – страхова сума по окремому договору страхування.
Комісійні винагороди, отримані прямим страховиком (цедентом) за
передачу ризиків у перестраховування – різновид доходу, економічно
виправданий тим, що цедент сам інспектує об'єкт страхування й аналізує
ризики об'єкта, укладає із страхувальником договір страхування, у повному
обсязі відповідає перед ним за компенсацію шкоди і є щодо інших
перестраховиків своєрідним посередником. Саме за ці послуги оплачується
цеденту комісійна винагорода. Комісійні за перестраховування враховуються
у складі доходів від страхової діяльності лише у звітності страховика, а при
оподатковуванні

результатів

господарської

діяльності

страховика

враховуються у складі доходів від нестрахової діяльності.
Частини страхових відшкодувань, оплачених перестраховиками –
різновид доходу, який виникає у цедента тоді, коли з об'єктом страхування,
що був перестрахований цедентом, стався страховий випадок, і цедент
виплатив відшкодування в обсязі, що перевищує обсяг відповідальності,
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котра залишилася на ньому, після перестраховування, а перестраховики
компенсували йому свої частини у загальному збитку, що відшкодовується,
згідно з умовами договорів перестраховування.
Суми, що повернуті з централізованих страхових резервних фондів, є
доходами страховика тоді, коли він, перебуваючи раніше учасником таких
фондів, виходить із них, наприклад, з Моторного транспортного страхового
бюро. Якщо внески страховиком були зроблені, а потім він виходить із
складу відповідного бюро, частина внесків повинна бути йому повернута.
Можуть бути й інші причини повернення грошей із бюро на адресу
конкретного страховика. Суми, що повернуті з технічних резервів, інших,
ніж резерв незароблених премій, виникають у випадках повернення сум з
резерву збитків.
Таким чином, розрахунок доходів від страхової діяльності (ДС)
виконується за формулою:
(2)
де Пі – сума страхових премій за певним видом страхування для
заданого періоду планування;
Пк – комісійні винагороди за перестраховування;
СВпск – частки від страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;
СЦФ – повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів;
СРЗ – повернуті суми з резерву збитків.
Доходи від інвестиційної діяльності страховика формуються за рахунок
інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів, що є його власністю
або якими він володіє (розпоряджається). Напрямки інвестиційної діяльності
страховика залежать від характеру коштів, які він використовує для
інвестування. Ці кошти представлені двома основними групами тимчасово
вільних коштів:
1) власні кошти страховика;
2) кошти страхових резервів (страхового фонду) страховика.
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Власні кошти страховика – статутний фонд і нерозподілений прибуток,
спеціальні і резервні (крім страхових) фонди, вільні резерви – можуть бути
інвестовані у будь-яку галузь економіки й у будь-якій формі згідно з чинним
законодавством:

пряме

інвестування,

права

участі

і

цінні

папери,

нерухомість.
Кошти страхових резервів можуть використовуватися для капітальних
інвестицій та фінансових інвестицій. Обмеження напрямків інвестування
страхових резервів встановлені окремо для страхування життя і окремо для
ризикових видів страхування.
Для розрахунку доходу від інвестиційної діяльності страховика при
фінансовому плануванні доцільно використовувати формулу:
(3)
де ВКі - види власних коштів страховика;
КІі - норматив інвестування по вибраному і-му напрямку інвестування;
СРк - кошти страхових резервів страховика;
КІк - норматив інвестування по вибраному к-му напрямку інвестування
резервів.
Інші доходи страховика ДД формуються з доходів, що не пов'язані зі
страхуванням – це доходи від здавання майна в оренду (здійснення фінансового
або оперативного лізингу, оренда землі, житлових помешкань); від надання
консультаційних послуг; від реалізації прав регресної вимоги страховика; від
продажу (відчуження) окремо цінних паперів і окремо деривативів протягом
звітного періоду; від індексації і передачі (відчуження) основних фондів і
нематеріальних активів; від позитивної різниці перерахунку в гривні іноземної
валюти і коштів від її продажу, що були у страховика на кінець звітного
періоду; штрафи, пені й інші доходи. В статтях доходів можуть вказані залучені
кошти. З точки зору стандартного планування - це кошти, залучені страховиком
для цілей рівноваги балансу доходів-витрат або з метою розширення бізнесу. З
врахуванням нормативних вимог визначення доходів такі додаткові залучення
необхідно віднести до інших доходів.
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Сукупний доход страховика ДСД розраховується як сума вказаних
складових, а саме:
(4)
Витрати страховика формуються у процесі витрачання страхового
фонду.

Склад

і

структуру

витрат

визначають

два

взаємозалежних

економічних процеси: погашення зобов'язань перед страхувальниками і
фінансування діяльності страхової організації. Через це у страхуванні існує
така класифікація витрат:
- на проведення страхових операцій;
- на проведення інших операцій.
Витрати на проведення страхових операцій є основними для страховика
і складають більшість його загальних витрат. Вони містять: виплати
страхових сум і страхових відшкодувань за договорами страхування і
перестрахування СВ; відрахування до страхових резервних фондів ВЦСР;
відрахування до технічних резервів, крім резерву незароблених премій, на
умовах, визначених законодавством ВСЗ; витрати на проведення й
обслуговування процесу страхування і перестрахування ВВС.
Основною статтею витрат страховика є страхові виплати СВ (виплати
страхових сум і страхових відшкодувань). Через випадковий характер
настання страхових випадків, величина виплат за певний період часу
(наприклад, за рік) підлягає значним коливанням залежно від частоти і
руйнівності страхових випадків, що необхідно враховувати при складанні
прогнозу.

Для

розрахунку

страхового

відшкодування

страховика

використовується формула:
(5)
де Пі – сума страхових премій за певним видом страхування для
заданого періоду планування;
КВі – норматив виплат за цим видом страхування для заданого періоду
планування. В якості нормативу виплат використовується математичне
сподівання збитковості по певному виду страхування.
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Страхові резерви СР формуються відповідно до двох напрямків
діяльності страховика - для загального (ризикового) страхування формуються
технічні резерви (основні - резерв незаробленої премії та резерв збитків), а
при страхуванні життя формуються резерви довгострокових зобов'язань
(математичні резерви) та резерви належних виплат страхових сум. Резерви
використовуються тільки для здійснення страхових виплат (при відсутності
поточних коштів).
Витрати на проведення й обслуговування процесу страхування ВВС
(або витрати на ведення справи) належать до складу навантаження тарифної
ставки і є елементом собівартості страхових операцій. Для цілей планування
доцільно

включають

наступні

статті

витрат:

комісійна

винагорода

посередникам (страховим брокерам та агентам) у відсотках до одержаних
страхових платежів; оренда або утримання будинків встановлюється згідно з
прогнозними даними; придбання або оренда устаткування встановлюється
згідно з прогнозними даними; транспорт і зв'язок – встановлюється згідно з
прогнозними даними; сервіс (послуги) – встановлюється за прогнозом і
частково у відсотках до страхових платежів; розрахунки з банками – у
відсотках до одержаних страхових платежів; реклама розраховується у
відсотках до одержаних страхових платежів; зарплата та нарахування на неї
встановлюються згідно з прогнозними даними; дивіденди встановлюються
згідно

зі

стратегією

фінансування

в

складі

прибутку;

податки

встановлюються відповідно до бази оподаткування (окремо для доходів від
страхової діяльності, інвестиційної та інших доходів).
Таким чином, розрахунок сукупних витрат діяльності страховика чи по
ризиковому страхуванню, чи по страхуванню життя – це розрахунок суми
витрат

страховика

від

страхової

діяльності

(виплати

страхового

відшкодування (страхових сум), страхові резерви, витрати на ведення справи)
та інші витрати страховика. Витрати інших операцій ВІО включають витрати
на одержання доходів від інвестування і розміщення тимчасово вільних
власних коштів, страхових резервів, й інших видів доходів.
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Сукупні витрати страховика ВСД розраховуються як сума вказаних
складових:
(6)
Третій етап фінансового довгострокового планування – оптимізація
прогнозу балансу. Процес прийняття оптимального рішення можна подати як:
(7),
де КР – прийнятий критерій оптимізації (векторний або скалярний);
Х – альтернативні рішення з деякої множини М.
Пошук

оптимального

рішення

зводиться

до

аналізу

набору

альтернативних варіантів із множини. Оптимальне рішення повинно
відповідати

екстремуму

(максимуму,

мінімуму)

обраного

критерію

оптимізації.
В страховій діяльності можливе використання таких критеріїв, як
прибутковість, платоспроможність та фінансова надійність страховика.
Критерій прибутковості страховика КПР має вид:
(8),
де П – страхові платежі;
ПР – прибутковість страхових операцій.
Критерій оптимізації по прибутку може бути визначено як вибір обсягу
продажів,

необхідних

для

одержання

цільового

розміру

прибутку.

Використовуючи критерій беззбитковості продаж, розглянутий раніше,
розраховуємо

мінімальну

кількість

продажів

одержання планового обсягу прибутку

(Кмін),

які

забезпечать

, при заданих значеннях

страхового платежу П, змінних витрат ВЗ (на один договір) і постійних
витрат ВП на вид страхування. Таким чином, оптимальна кількість Копт
продажів буде мінімумом, який регулюється фіксованим мінімальним
значенням прибутку ПРмін:
(9)
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При цьому мінімальна кількість продажів Кмін розраховується
наступним чином
(10)
Критерій платоспроможності КПС відповідно має вигляд
(11),
де ПС - параметри платоспроможності;
НСП - нормативні вимоги до платоспроможності страховика.
Висновки. Проведене дослідження показало використання різнобічних
засобів фінансового бізнес- планування в страховій діяльності в Україні аналіз фінансових показників, довгострокове та оперативне фінансове
планування. Актуальним є дослідження довгострокового фінансового
планування, що включає здійснення трьох основних етапів:
1) складання прогнозу розвитку діяльності;
2) складання балансу доходів та витрат компанії та інших фінансових
планів забезпечення діяльності;
3) оптимізація фінансових планів за відповідними критеріями. Процес
складання прогнозу балансу доходів і витрат страховика передбачає
розрахунок статей доходів та витрат страховика, а потім - комплексного
показника, що зокрема може включати показники платоспроможності,
прибутковості та схильності до ризику. Розрахунок комплексного показника
може виділятися в окрему процедуру, третій етап планування - оптимізація
фінансового планування. Виконане дослідження дозволяє скоротити витрати
та підвищити ефективність діяльності страхових компаній при здійсненні
заходів планування власної діяльності. Напрямками розвитку дослідження є
його використання при бізнес-плануванні конкретних проектів розвитку
страхового бізнесу.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
У

статті

діяльності

розкриваються
страхової

основні шляхи

організації

через

підвищення ефективності

впровадження

в

діяльність

страховика системи управління на основі ключових показників.
Ключові слова: страхова організація, ключові показники, контролінг,
система, страхова премія, платоспроможність, збалансованість.
Страхування є тим засобом захисту, за допомогою якого можна
мінімізувати негативну дію різноманітних явищ у суспільному житті і навіть
попередити чи взагалі усунути небажані наслідки їх дії. Отже, об‘єктивна
необхідність існування та розвитку страхування в нашій державі викликана
тим, що воно є ефективним, раціональним, економічним та доступним
засобом захисту інтересів і економічних суб‘єктів, і громадян. Отже,
актуальність дослідження полягає в тому, що в сучасному світі люди
постійно знаходяться в ризику і для того щоб мінімізувати його необхідно
користуватися послугами які надають страховики.
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Значний внесок у розробку основ страхування зробили вітчизняні
науковці, а саме: Т.М. Артюх, В. Базилевич, О. Вовчак, О. Гаманкова,
М.В. Мних, С.С.Осадець та інші.
Мета статті обґрунтувати основних напрямів підвищення економічної
ефективності діяльності страхових організацій.
Безперервний розвиток компанії та підтримка її конкурентноздатності в
сучасних умовах змушують суб‘єктів страхового бізнесу до пошуку
ефективних

нових

інструментів

оптимізації

їхньої

діяльності

та

вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень. З огляду на це,
зростає попит на використання сучасних аналітичних інструментів щодо
стратегічного управління компанією як засобу забезпечення відповідності
показників діяльності компанії її стратегічним цілям й стратегії розвитку.
Лише у злагодженій економічній політиці управління можливо знайти
відповідь на загрози, що створюються сучасним ринковим середовищем, яке
прямує до глобалізації та невизначеності.
Серед основних елементів стратегічного розвитку страхової компанії
варто виділити управління на основі ключових показників. Багато страхових
компаній вимірюють результат своєї діяльності тільки показниками, які
характеризують їх місце на страховому ринку та темпи розвитку. А вже
згідно із сформованою стратегією розробляється і впроваджується фінансова
політика компанії. При цьому недостатня увага приділялася показникам, що
характеризують платоспроможність, фінансову надійність та прибутковість,
страхової компанії. Саме результати такої політики утворили у період кризи
й після неї велику кількість фінансових проблем для певних страхових
компаній. З огляду на це, є доцільним дослідити комплекс показників, які
допоможуть визначати й досягнення стратегічних завдань страхової
компанії.
Враховуючи основну мету стратегічного розвитку страхової компанії,
актуальним стає завдання щодо створення системи фінансів, адекватної до
моделі управління [1]. Таким чином виникла ідея поєднання фінансових і
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нефінансових показників. Вказану систему показників називають «Модель
стратегічних карт компанії». Існують й інші моделі, всі вони мають різний
зміст, містять у собі різні системи показників, але вони їх об‘єднує одна мета
– всі вони призначені для оцінки ефективності діяльності страхової компанії
у взаємозв‘язку з її загальною стратегією [2].
На практиці систему ключових показників ефективності діяльності
прив'язують

до

системи

мотивації,

у

якій

ступень

матеріальної

відповідальності керівника підрозділу та співробітника визначається на базі
досягнутих ними показників. Введення системи ключових показників
ефективної діяльності страхової компанії дозволить розв‘язати певні
завдання:
–

створити розуміння стратегічних цілей компанії в менеджменту та
співпрацівників;

–

забезпечити комунікацію підрозділів компанії та побудову зрозумілої
схеми стратегічного управління;

–

ув‘язати цілі окремих підрозділів та співробітників із цілями компанії;

–

установити взаємозв‘язок між довгостроковими стратегічними цілями
компанії та короткотерміновими завданнями окремих підрозділів і
співпрацівників;

–

розробити систему мотивації на основі об‘єктивного інструмента оцінки,
що дозволятиме відштовхуватися тільки від тих факторів, на досягнення
яких може впливати окремий підрозділ або співпрацівник;

–

провести факторний аналіз результатів діяльності компанії в розрізі
результатів окремих підрозділів і співпрацівників;

–

попереджувати та швидко реагувати на виникнення кризових явищ у
діяльності страхових компаній

–

установити цільові орієнтири й об‘єктивну оцінку ефективності
діяльності та вкладу в досягнення стратегічних цілей окремих
підрозділів і працівників.
Для зручності подальших досліджень у межах визначеного методу була

використана система ключових показників ефективності діяльності, яка
226

включає певний набір показників, які визначають ефективність діяльності не
тільки компанії, а й її підрозділів, і навіть окремих співпрацівників, що
несуть відповідальність за виконання визначених показників.
На думку науковців, до складу системи ключових показників необхідно
включити показники, що доповнюють інформацію з фінансових звітів і
знижують ризик прийняття невірних рішень. Вдало визначена система
показників характеризує і кінцеві показники, і основні показники діяльності.
Це, в свою чергу, розширює поняття «контроль», яке виходить за межі
поточного контролю вартісних показників.
Важливо відзначити, що сучасна компанія – це не тільки сума грошей,
що інвестована у бізнес, а ще й інтелектуальний потенціал, набуті знання
тощо. Саме тому між групами фінансових й нефінансових показників дуже
важко провести межу, так як між ними існує причинно-наслідковий зв‘язок.
Отже, за допомогою системи збалансованих показників можна визначити
відповідність між теоретичними припущеннями щодо взаємозв‘язку різних
показників і реальним характером даного зв‘язку. Отже, модель стратегічних
карт і ключових показників сприяє одночасному контролю реалізації цілей за
всіма основними аспектами діяльності компанії. Перевага даної моделі
полягає в тому, що вона дозволяє вирахувати ключові для досягнення успіху
напрями діяльності [3].
На нашу думку, для впровадження у діяльність страхової компанії
системи управління на базі ключових показників необхідно мати ефективну
систему управління інформаційними ресурсами. При цьому потрібно
отримувати інформацію за такими напрямами (табл. 1).
Сучасне розуміння поняття «контролінг» розкривається у управлінських
технологіях, які забезпечують досягнення основних стратегічних цілей
страхової

компанії,

обхвачують

всі

напрями

діяльності,

ефективно

управляють діяльністю як у реальному, так й у майбутньому часі, та
сприяють розвитку страхової компанії, через створення належної системи
інформаційного забезпечення, вивчення й розповсюдження накопиченого
досвіду управління у сфері менеджменту, економіки, фінансів, аналізу,
інвестицій, інновацій та інше.
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З огляду на це, основним елементом механізму контролінгу в управлінні
фінансами компанії є система ключових показників її діяльності. Дана
система має важливе значення для розвитку страхової діяльності, яке
виражається у певному впливі на функціонування всіх інших складових
елементів механізму контролінгу та на організацію правління страховою
компанією в цілому. Саме тому, страхові компанії в своїй діяльності мають
приділяти більше уваги організації контролінгу в системі управління
страховою діяльністю.
Таблиця 1
Інформаційне забезпечення впровадження в діяльність страхової
компанії системи управління на основі ключових показників
Основна інформація

Додаткова інформація

Галузеві документи, необхідні для
розуміння страхового та інвестиційного
бізнесу СК

Перелік окремих підрозділів компанії та їх
функції

Організаційна структура компанії

Регламентні документи та наказ про
облікову політику компанії

Список відповідальних осіб за центрами
відповідальності та розроблена на основі
організаційної фінансова структура
компанії
Пропозиції від компанії з організації та
складу робіт, що плануються виконати в
наступних періодах

Документи про систему мотивації
персоналу компанії
Документи, що описують методологію й
рівень автоматизації процесів управління
та складання управлінської звітності

Щодо змісту поняття «ключові показники в системі контролінгу», то
вони представляють собою абсолютні та відносні величини, що дозволяють у
кількісному вигляді відобразити стан суб‘єкта страхової діяльності, який є
основою для реалізації всіх управлінських функцій страховика. При
використанні в ході контролінгу в управлінні страховою компанією окремих
показників, служба контролінгу не зможе відтворити повну й об‘єктивну
картину, яка сталася та спрогнозувати на майбутнє стан зовнішнього та
внутрішнього середовища для страхового сектору. Така ситуація може
привести лише до викривлення висновків та показників звітності, унаслідок
отримання обмеженої інформації.
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Лише застосовування всієї сукупності ключових показників службою
контролінгу забезпечить дотримання основних принципів контролінгу в
управлінні страховою діяльністю та забезпечить її ефективність. Зважаючи
на це, для забезпечення функціонування контролінгу в управлінні страховою
діяльністю та отримання повної та об‘єктивної інформації про стан
зовнішнього та внутрішнього середовища, важливо використовувати не
окремі показники, а систему ключових показників. Отже, як свідчить досвід,
ключові показники, що відображають досягнення поставленої мети, мають
бути взаємопов‘язані між собою.
Між переліченими показниками існує взаємозв‘язок. Так, показник, який
відображає розмір коштів на навчання персоналу, на нашу думку, тісно
пов‘язаний з показником, який відображає обсяг отримуваних страховою
компанією премій. А сума коштів на навчання може зростати тільки у
випадку зростання обсягу надходжень страхових премій.
Таким чином, управління діяльністю страховика на основі ключових
показників може стати потужним інструментом здійснення контролю
страховою компанією за реалізацією стратегічних планів та вживатися у
комплексі з іншими системами управління, а саме:
–

система управління діяльністю на основі збалансованих показників
страховика;

–

оцінка платоспроможності страховика на основі оцінки ризиків його
діяльності;

–

система раннього попередження кризових явищ.
Крім того, на основі відхилення фактичних ключових показників

діяльності від запланованих показників можна робити висновки щодо
реалізації поставлених завдань, ефективності діяльності страхової компанії в
цілому та окремих її структур, діагностувати наявність кризових явищ у
страховика.
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О.В. Заремблюк
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто значення аналізу фінансового стану підприємств та основні
недоліки сучасної практики його проведення. Визначено головні компоненти
методології аналізу фінансового стану. Досліджено проблеми дефініції та
побудови впорядкованої системи показників оцінки. Окреслено шляхи
подальших наукових пошуків.
Ключові

слова:

фінансовий

стан

підприємства,

фінансові

ресурси,

комплексна оцінка фінансового стану підприємства, фінансова стійкість.
Постановка проблеми. Перехід України до нової форми економічних
відносин, що ґрунтується на ринкових методах, зумовлює потребу вирішення
нових завдань, пов'язаних з економічним розвитком підприємств. В умовах
ринкового господарювання найважливішими чинниками, що обумовлюють
масштаби і темпи розвитку підприємства, є обсяг і структура фінансових
ресурсів, які перебувають в його розпорядженні. Без визначення фінансових
можливостей та перспектив забезпечення сталого фінансового стану
підприємство не може досягти стабільного економічного розвитку.
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Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансовоекономічного стану підприємства за сучасних умов господарювання потрібна
як для його власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних
органів. Така оцінка передбачає не тільки обчислення окремих коефіцієнтів,
але і вивчення певного набору показників, які відображають різні аспекти
діяльності підприємства. Крім того, на багатьох підприємствах України
основною причиною нестабільної діяльності та кризових явищ є незадовільна
структура капіталу та нестача оборотних коштів. У таких випадках основним
напрямком діяльності управлінського складу підприємства має бути розробка
і впровадження ефективних заходів щодо поліпшення фінансового стану
суб‘єкта господарювання, що в свою чергу дозволить поліпшити його
майновий потенціал, відновити платоспроможність, прибутковість та
фінансову стійкість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на
підприємстві є можливим тільки за умови постійного забезпечення
управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової
стійкості, платоспроможності підприємства, а також його здатність до
подальшого розвитку. Таку фінансово-аналітичну інформацію отримують за
результатами оцінки фінансового стану підприємства.
Метою статті є обґрунтування можливостей використання традиційних
методів аналізу фінансового стану суб‘єктів підприємництва в поєднанні з
моделями оцінки їх фінансової стійкості, які використовуються в практиці
зарубіжних держав.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблему сутності фінансового
стану
С.Ф.

досліджували
Покропивний,

українські
Н.П.

Штепа,

науковці,
Н.С.

зокрема,

Є.В.

Мних,

Приходько,

Д.В.

Шиян,

Н.С. Строченко, М.Я. Коробов, Н.В. Тарасенко та ін. Проблеми оцінки
фінансового стану підприємства розглядали у своїх працях такі зарубіжні та
вітчизняні

науковці

О.М.Волкова,
В.М.Родіонова,

і

практики,

О.І.Барановський,
А.І.Даниленко,

як

І.Т.Балабанов,

Г.В.Савицька,

М.І.Баканов,

В.М.Івахненко,
Л.А.Лахтіонова,

О.Г.Мендрул,

А.Гропелі,

М.Г.Чумаченко, О.О.Терещенко, М.О.Федотова, Т.Є.Унковська, А.В.Чупіс,
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О.В.Павловська,

Т.Карлін,

В.М.Суторміна,

В.В.Сопко,

Н.О.Русак,

І.В.Зятковський, Е.Хелферта, В.П.Привалов та ін. Аналіз економічної
літератури свідчить про наявність різноманітних тлумачень сутності
фінансового стану та визначень фінансової стійкості підприємства, а також
про відсутність єдиної точки зору щодо методології та способу обчислення
показників

оцінки

фінансового

стану

підприємства

та

відсутності

узагальнюючого показника оцінки фінансового стану підприємства, що
обумовило вибір теми дослідження.
Виклад

основного

матеріалу.

Економічна

система

в

сфері

господарювання спроможна до активних, але не завжди передбачуваних дій,
залежно від ставлення суб'єктів управління та самої системи загалом до
відповідних чинників, способів і методів їх впливу. Сутність взаємодії
господарюючих систем визначає їх подвійна роль: з одного боку — як
покупців ресурсів, а з другого — як продавців об'єктів господарської
діяльності. Таким чином, господарська діяльність економічних систем
характеризується надмірною складністю та багатогранністю економічних
явищ і потребує дослідження великої кількості показників. Кожний показник
системи має самостійне значення і водночас є складовою узагальненої
властивості. Крім того, цифровий розмір показника має ще й значення його
вагомості, яке відсутнє у традиційній формі подання матеріалів фінансового
аналізу. Виходячи з цього, отримані за допомогою звітності великі масиви
значень показників, при їх індивідуальному дослідженні, фактично не дають
змогу зробити остаточний висновок щодо розвитку економічної системи.
Саме тому, в процесі фінансового аналізу і оцінки стану економічних систем,
виникає необхідність використання формалізованих методів згортання
значної кількості аналітичних характеристик з метою переходу до порівняно
невеликої кількості узагальнюючих (інтегральних) показників. У той же час
існує, як відомо, так званий «поріг складності», згідно з яким особа, що
приймає рішення, здатна проводити адекватну оцінку проблемної ситуації в
результаті одночасного аналізу не більше ніж 3-7 параметрів, які її
характеризують. При цьому слід пам'ятати, що використання надлишкової
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кількості показників може спричинити втрату часу на математичне та
аналітичне забезпечення дослідження функціонально взаємозалежних між
собою показників [4, c.168].
Сутність інтегрального показника полягає в переході від опису
досліджуваного об'єкта, який характеризується великою кількістю ознак, до
описання

меншим

показників,

які

числом

максимально

відображають

найбільш

компактних
суттєві

інформаційних

властивості

явища.

Агрегування ознак в одну інтегральну оцінку ґрунтується на так званій
«теорії адитивної цінності», згідно з якою цінність цілого дорівнює сумі
цінностей його складових. Завдання побудови інтегрального показника
полягає в тому, щоб концентровано визначити поняття, число і природу
найбільш суттєвих і відносно незалежних функціональних характеристик
явища, його вимірників або базових параметрів [5, c.160].
Конструювання

інтегральних

оцінок

є

універсальним

методом

компактного подання великих масивів економічних показників. Найбільш
ефективні результати від інтегральних оцінок одержують в прикладних
дослідженнях за напрямами, коли:
а) недостатньо чітко можна визначити єдиний оціночний показник
стану та розвитку економічних явищ і процесів. При цьому багато показників
звітності взаємопов'язані і в значній мірі дублюють один одного, а інші —
подаються за непрямими методами розрахунку;
б) необхідно визначити комплексні надійні параметри з метою
використання їх як: шкали (індексу) для порівняння великої кількості об'єктів
(економічних

систем)

за

їх

класифікаційними

ознаками;

критерію

класифікацій об'єктів в тій чи іншій формі для потреб управління;
незалежного індикатора оцінки рівня величини господарських явищ і
процесів; методу ранжування об'єктів спостереження; оціночної величини
стану і розвитку господарюючої системи в динаміці.
Зарубіжний досвід визнав і довів життєвість використання інтегральних
показників

для

діагностики

ефективності

діяльності

господарюючих

суб'єктів. На основі фінансових показників (обсяг продаж, величина активів,
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чистий прибуток, власний капітал) американський журнал Forbes щорічно
друкує рейтинг 2000 підприємств світу, a Handelsblatt The Wall Street Journal
Europe — 500 підприємств Європи. Найяскравішим прикладом побудови
рейтингових систем в Україні є оцінка діяльності банків, страхових компаній,
бірж, кредитних спілок та суб'єктів в сфері торгівлі цінними паперами. За
допомогою комплексної оцінки можна створити реєстр фінансового стану,
який повинен свідчити про їх надійність як партнерів в Україні, так і за
кордоном [2, c.78].
Інтегральні

індикатори

економічного

розвитку

дуже

широко

застосовуються в теорії і практиці міждержавного аналізу та оцінці
економічних систем за кордоном. Так, протягом останніх років на базі IMD
International (Institute for Management Development International, Лозанна,
Швейцарія) в рамках «Проекту світової конкурентоспроможності» («World
Competitiveness Project) проводиться докладний щорічний моніторинг
основних

макропоказників

економічного

розвитку

країн

світу.

За

результатами цього моніторингу здійснюється різноаспектний порівняльний
аналіз країн, будуються різноманітні рейтинги, виявляються певні тенденції.
Одержані результати щорічно публікуються (у тому числі в Internet) та
обговорюються спеціалістами в Давосі на так званому «Всесвітньому
економічному форумі».
Говорячи про поняття «інтегральна оцінка» і «рейтинг», необхідно
зазначити, що це складні явища, які вимагають багатопланових досліджень.
Загальна

структура

процесу

побудови

інтегральних

показників

та

рейтингового оцінювання за інформацією звітності наведені на рис 1.
З рис. 1 видно, що складовими етапами побудови інтегрального
показника і рейтингової оцінки фінансового стану підприємств є: постановка
завдання; збір і аналітична обробка інформації звітності за певний період;
обґрунтування

системи

інтегрального

показника;

показників

та

ранжування

їх

класифікація;

(класифікація)

розрахунок

підприємств

за

рейтингом. В процесі побудови інтегральних показників можна моделювати
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одночасне дослідження великої кількості взаємозалежних ознак явищ. Тут
немає припущення, що при вивченні ознак окремих показників всі інші
залишаються незмінні, яке властиве іншим методам фінансового аналізу.

Прийняття рішення та постановка завдання щодо інтегральної оцінки, побудови
рейтингової системи та визначення ризику банкрутства підприємства
Ознаки ризику
банкрутства
Система показників

Суб‘єкти
звітності
Ідентифікація
господарюючих
систем

Користувачі

Побудова
рейтингової
системи

Інтегральна
оцінка

Вибір
методик

Визначенн
я мети

Мета

Рейтинг

Вихідні
дані

Методики інтегральних
оцінок, рейтингових
систем і кількісних ознак
банкрутства

Рис. 1. Структура процесу побудови інтегральних показників для
рейтингового оцінювання та визначення ризику банкрутства
підприємств
Методика розрахунку інтегральної оцінки діяльності господарюючих
систем в сучасних економічних умовах повинна ґрунтуватися на аналізі їх
загальносистемних

характеристик:

стійкість,

маневреність,

гнучкість,

чутливість, живучість, надійність, ефективність, керованість. Інтегральну
оцінку визначають як ієрархічну структуру, на нижньому щаблі якої –
узагальнююча

комплексна

оцінка,

на

верхньому

–

показники,

які

безпосередньо вимірюються і подаються у звітності. Загалом, комплексна
оцінка фінансового стану передбачає визначення економічного потенціалу
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суб'єкта господарювання або, іншими словами, вона дає змогу забезпечити
ідентифікацію його місця в економічному середовищі [1, c.59].
Для побудови інтегральної оцінки фінансового стану доцільно
використовувати дві схеми ієрархій системи показників: загальну та з
проміжними комплексними оцінками окремих функціональних складових
фінансового стану підприємства (рис. 2).
Система показників

Проміжні інтегральні показники
для оцінки окремих аспектів
діяльності підприємства

Загальний
інтегральний
показник

Рис 2. Схема ієрархії системи показників для визначення
інтегральної оцінки
Арсенал методів побудови інтегральних показників великий. Тому в
практичному застосуванні цих показників дуже корисно здійснювати
багатоваріантний розрахунок їх за різними методами. Порівняння результатів
дає можливість виявити суттєве і загальне в оцінці стану економічних
систем. Подібність результатів, одержаних за допомогою різних методів
визначення показників, означає, що інтегральний показник дійсно відображає
реальну інформацію, оскільки рівень комплексної оцінки не залежить від
методології її розрахунку.
Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його
виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна
об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а лише
за допомогою комплексної системи показників, що детально й усебічно
характеризують фінансовий стан підприємства. До основних груп таких
показників слід віднести:
1. Показники оцінки майнового стану, які дають відомості про
тенденції зміни структури фінансових ресурсів підприємства за певний
період.
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2. Показники оцінки ліквідності, зниження значення яких свідчить про
загальне погіршення ситуації стосовно забезпечення підприємства оборотними
коштами і про необхідність серйозних заходів для управління ними.
3. Показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності), що
відображають частку власного капіталу в загальній сумі фінансових засобів.
Узагальнений показник фінансової стійкості підприємства займає вагоме
значення серед інших показників фінансового стану підприємства, адже він
відображає

інтенсивність

використання

позикових

засобів,

рівень

довгострокової стійкості підприємства без позикових засобів та ступінь
залежності підприємства від короткострокових зобов'язань.
4. Показники оцінки ділової активності (оборотності), що дозволяють
зробити висновок про ефективність основної діяльності підприємства, що
характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства.
5.

Показники

оцінки

рентабельності

(прибутковості),

що

характеризують фінансові результати і ефективність діяльності підприємства
в цілому [3, c.200].
Але, на думку багатьох відомих економістів, найбільш узагальнюючим
абсолютним показником, який характеризує фінансовий стан підприємства, є
відповідність або невідповідність (надлишок або нестача) джерел власних
коштів для формування запасів і витрат, тобто різниця між величиною
джерел власних коштів і запасів та витрат. У разі відповідності або
перевищення власних джерел формування оборотних активів наявності
запасів і витрат — фінансовий стан підприємства вважається стійким, у разі
нестачі власних джерел для покриття запасів і витрат — нестійким.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими,
щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами,
могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як
партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про
економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з
підприємством. У кожного з партнерів підприємства - акціонерів, банків,
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податкових адміністрацій - свої критерії економічної доцільності. Тому й
показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний
партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.
Комплексна діагностика фінансового стану підприємства, її структура,
глибина, порядок й строки проведення, склад виконавців визначається за
підсумками експрес-діагностики. Вона дозволяє визначити поточний стан справ
підприємства та досконало вивчити проблеми, окреслені на етапі експресдіагностики, та виявити причини їх виникнення. Комплексна діагностика
дозволяє оцінити всі аспекти господарських процесів, але представляє собою
достатньо трудомісткий процес, і проводиться, як правило, сторонніми
консультантами. У зв‘язку з цим, потенціальна періодичність проведення
комплексної діагностики досить низька – менше одного разу на рік. Практика
показує, що її виконує обмежена кількість підприємств, які, як правило,
знаходяться в кризовому стані або перед здійсненням важливих інвестиційних
проектів. Використання для оцінки надійності комплексної діагностики
суперечить важливому економічному принципу – принципу рентабельності,
відповідно до якого витрати на управління надійністю не повинні
перевищувати отриманий від цього фінансовий результат.
Комплексна діагностика підприємства характеризує систему оцінки
параметрів фінансового стану підприємства. Основними цілями комплексної
діагностики є: поглиблення результатів оцінки основних параметрів
фінансового стану підприємства, отриманих в процесі експрес-діагностики;
підтвердження

отриманої

попередньої

оцінки

масштабів

проблем

фінансового стану підприємства; прогнозування розвитку окремих факторів,
які спричиняють загрозу підприємству та їхніх негативних наслідків; оцінка
та прогнозування здатності підприємства до нейтралізації загроз за рахунок
внутрішнього фінансового потенціалу.
Комплексна діагностика здійснюється за наступними основними
етапами:
1. Систематизація основних факторів, що обумовлюють фінансовий
стан підприємства.
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2.

Проведення

комплексного

фундаментального

аналізу

з

використанням спеціальних методів оцінки впливу окремих факторів на
фінансовий стан підприємства.
3. Прогнозування розвитку підприємства під негативним впливом
окремих факторів.
4. Прогнозування здатності підприємства до нейтралізації проблем за
рахунок внутрішнього потенціалу [4, c.168].
Деякі вчені розглядають доцільність застосовування інтегральної
оцінки фінансового стану підприємства, оскільки у реальному житті досить
часто виникають ситуації, коли необхідно виміряти один сукупний
(інтегральний) показник. Методика інтегральної оцінки фінансового стану
підприємства передбачає розрахунок інтегрального показника (І) на базі
узагальнюючих показників за рівнем платоспроможності (РПл), фінансової
незалежності (ФН), якості активів (ЯА) підприємства за формулами:
I
I

1

2

3

1 РП л

РП 1 л ФН

2

ЯА

3

(1)

2 ФН
3 ЯА
1
2
3

(2)

де β1, β2, β3 – коефіцієнти значущості відповідних показників.
При використанні такого підходу кожний із показників, що входить у
формули має значення ≤ 1. Нормативний узагальнюючий показник
дорівнюватиме 1, якщо усі коефіцієнти мають критичний рівень чи
перевищують його. В іншому випадку він буде нижче 1. Перевагою такого
методу є можливість доповнення будь-якої кількості аналітичних напрямків і
коефіцієнтів оцінки фінансового стану підприємства в разі потреби в їхньому
включенні до інтегрального показника. Водночас цьому методові притаманна
«неузгодженість» понять «ліквідність» і «платоспроможність», та, позаяк він
базується на розрахунку коефіцієнтів, то відрізняється трудомісткістю і має
всі недоліки коефіцієнтного методу.
Одним з найбільш уживаних на практиці є системний метод аналізу
фінансової звітності корпорацій Дюпон (The Du Pont System of Analysis),
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розроблена менеджерами компанії «Дюпон». Метою системи «Дюпонкаскад» є:визначити основні співвідношення за даними бухгалтерської
звітності, отримати уявлення про розвиток компанії в часі (проаналізувавши
динаміку коефіцієнтів), виділити основні напрямки поглибленого вивчення
діяльності компанії.
В основу цієї системи покладено рівняння Дюпон, яке показує
взаємозв'язок між прибутком на інвестований капітал, оборотністю активів,
чистим доходом та лівериджем. Нетто-прибутковість власного капіталу є
головним,

підсумковим

показником,

який

характеризує

діяльність

підприємства. Даний показник визначається як співвідношення чистого
прибутку до власного капіталу. Максимізація цього показника – основне
завдання управління підприємством. Нетто-прибутковість власного капіталу
залежить від трьох факторів – загальної прибутковості підприємства, структури
капіталу, швидкості обертання наявних фондів. Високе значення даного
показника можуть собі дозволити підприємства, в яких налагоджене стабільне
надходження грошових коштів в оплату за відвантажену продукцію або у
структурі балансу яких велика частка високоліквідних активів.
Отже, досліджені методики аналізу фінансового стану підприємства
показують правдиві результати лише в тих конкретних умовах, для яких вони
розроблені. Використання таких методик в Україні було б можливим за
повної відповідності бухгалтерського обліку, фінансової звітності вимогам
міжнародних стандартів, за стабільної діяльності вітчизняних підприємств.
Враховуючи неможливість застосування в умовах української економіки
значення зарубіжних нормативних показників, пропонується структурований
перелік

показників,

які

доцільно

використовувати

при

проведенні

порівняльного аналізу.
Висновки.

Досліджені

методики

аналізу

фінансового

стану

підприємства показують правдиві результати лише в тих конкретних умовах,
для яких вони розроблені. Використання таких методик в Україні було б
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можливим за повної відповідності бухгалтерського обліку, фінансової
звітності

вимогам міжнародних стандартів, за стабільної

діяльності

вітчизняних підприємств. Враховуючи неможливість застосування в умовах
української економіки значення зарубіжних нормативних показників,
пропонується

структурований

перелік

показників,

які

доцільно

використовувати при проведенні порівняльного аналізу. Подальші наукові
дослідження мають рухатися у напрямках розробки інших методологічних
компонент, маючи на увазі формування інтегрованих оцінок та забезпечення
можливості розгортання аналізу до рівня, що дозволяє визначати напрямки
управлінських дій.
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КРИЗОВІ ЯВИЩА В ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
В статті розглянуто актуальні проблеми формування та регулювання
сучасного пенсійного забезпечення. Проаналізовано стан пенсійної системи
України, узагальнено існуючі проблеми пенсійної системи, а також
зображено можливі шляхи їх вирішення. Звернено особливу увагу і на
чинники, що зумовлюють необхідність реформування пенсійної системи.
Ключові слова: пенсії, пенсійна система, проблема пенсійного забезпечення,
бюджет ПФУ, фінансовий механізм.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми пенсійного забезпечення
в Україні на сьогоднішній момент не викликає сумніву та є наслідком
систематичного

вживання

заходів

щодо

вдосконалення

пенсійного

законодавства України. Діюча пенсійна система, тобто сукупність створених
правових, економічних, організаційних інститутів і норм, метою яких є
надання громадянам матеріального забезпечення у вигляді пенсії, на жаль, не
спроможна захистити людей похилого віку від бідності та не виконує своїх
завдань, оскільки пенсійні витрати в державі щороку зростають.
Пенсійні внески, що стягуються із заробітних плат в Україні, найвищі в
Європі, що знижує чистий заробіток і є однією з причин відтоку працівників
в тіньову сферу, псевдопідприємництво, а також за кордон. Ці внески
недостатні для покриття витрат Пенсійного фонду на поточну виплату
пенсій. Отже, зростають бюджетні дотації на пенсії, що, в свою чергу, робить
неможливим фінансування з бюджету звичайних витрат. Наприклад, у 2004
році сума дотацій на покриття дефіциту бюджету становила 3400 млн.грн., а
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вже у 2014 році зросла аж до 21604 млн.грн., що свідчить про їх постійне
збільшення з кожним роком.
Найбільш характерними рисами вітчизняної пенсійної системи є
відсутність соціальної справедливості, пенсійної культури та надійних
фінансових механізмів,які б дали змогу накопичувати кошти на старість.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Сформульовані в даному
дослідженні висновки та пропозиції ґрунтуються на працях наступних
вітчизняних науковців: В.Г. Дем‘янишин, Е.М. Лібанова, П.М. Макаренко,
Б.О. Надточій. Важливі положення аналізують такі дослідники, як
С.В. Богачов, Н.М. Гуменюк, Б.О.Зайчук, В.М. Опарін, Ю.В. Пасічник,
Л.Ю. Мельник, О.Н. Опришко, І.Л. Сазонець, В.О. Скоропадська, В.М.
Шумський та ряд інших вчених.
Водночас огляд наукових публікацій з проблем системи пенсійного
забезпечення в Україні дозволяє зробити висновок про необхідність
оновлення актуальності інформації про фінансовий стан системи пенсійного
забезпечення та заходи фінансової стабілізації пенсійної сфери.
Мета статті. Метою написання даної статті є проведення аналізу стану
функціонування системи Пенсійного фонду України та розроблення
пропозицій щодо її вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Основним недоліком пенсійної системи
України є те, що довгий час залишатиметься розподільний механізм, на який
в період кризи впливає ціла низка факторів: економічні, демографічні та
політичні.
Основними проблемами пенсійної системи України є такі:
−

недосконалість нормативно-правового забезпечення, наслідком

чого є дисбаланс бюджету, порушення принципу соціальної справедливості,
неможливість запровадження обов‘язкової накопичувальної системи;
−

Україна належить до країн із старіючим населенням, що обумовлює

систематичне погіршення співвідношення між громадянами працездатного і
непрацездатного віку;
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−

у більшості осіб, що досягли пенсійного віку, низький рівень пенсії:

у той же час середній розмір «спеціальних» пенсій щонайменше у 2,5 рази
перевищує середній розмір пенсії, визначеної на загальних умовах;
−

незбалансований бюджет Пенсійного фонду України [1].

Економічний стан країни в цілому, співвідношення рівнів заробітної
плати і пенсій, надбавки за стаж, умови роботи, наявність і частка осіб, що
мають право на пільги при визначенні рівня пенсійного забезпечення
зумовлюють значну необхідність реформування пенсійної системи [4, c.6].
Найбільшу частку в бюджеті Пенсійного фонду України посідають
обов'язкові платежі на державне пенсійне страхування [9]. Кошти на
реалізацію

Державної

пенсійної

програми

формуються

за

рахунок

надходжень від:
- обов'язкових внесків громадян;
- обов'язкових внесків підприємств, установ, організацій;
- коштів Державного бюджету та фондів соціального страхування;
- інших надходжень (в т.ч. cуми від фінансових санкцій за порушення
встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків
та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних
стягнень, благодійні внески підприємств, організацій, установ, населення
тощо) [2-3].
В останні роки Пенсійний фонд України перетворився в такий собі
механізм, який поглинає величезні бюджетні ресурси та ще й до того всього
не забезпечує гідну пенсію більшості українців [6, c.5].
Погіршення демографічної ситуації в державі є також одним з
найважливіших чинників, оскільки з кожним роком пенсіонерів стає все
більше. Зміни в соціальній структурі населення, демографічна криза, значні
коливання кількості працюючих за останні двадцять років, диспропорція між
платниками внесків до Пенсійного фонду та пенсіонерами не могли не
позначитись на загальному стані пенсійної системи України.
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Безпосереднім наслідком негативної демографічної ситуації, наявності
великого сектору тіньової економіки і недосконалої пенсійної системи став
зростаючий дефіцит Пенсійного фонду України.
Таблиця 1
Роки

айменування
показника

2011

2012

2013

Доходи

193480,6

215639,5

232485,1

Видатки

209036

228763,7

252049,2

Різниця між доходами
та видатками

-15555,4

-13124,2

-19564,1

Стан бюджету Пенсійного фонду України за 2011-2013 рр., млн.грн.
За даними таблиці 1 можна зробити висновок, що впродовж 2011-2013
років у Пенсійному фонді України спостерігались значні зміни. Відбувалось
стрімке зростання як доходів,так і видатків. У 2011 році видатки перевищили
доходи на 15555,4 млн.грн. У 2012 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду
України становив близько 13124,2 млн.грн., а вже у 2013 році різниця зросла
аж до 19564,1 млн.грн., тобто фінансова ситуація впродовж трьох років
майже ніяк не змінилась, можна стверджувати, що лише погіршилась.
Соціально-демографічна криза в Україні не тільки привела до значного
скорочення населення, але й також змінила структуру суспільства, його
окремих вікових прошарків, частку економічно активних громадян. Якщо ще
20 років тому на одного пенсіонера припадало майже двоє платників
пенсійних внесків, то сьогодні – фактично один [5, c.118]. Такі зміни не
могли не позначатись на фінансовому становищі Пенсійного фонду і привели
до його системної кризи.
В основі надмірного демографічного і соціального навантаження на
пенсійну систему України лежить ряд чинників. Починаючи з 1990-х років,
через економічну кризу кількість робочих місць в державі серйозно впала
(майже на 20%). Економічний ріст, який розпочався з 2000 року, відбувався
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на зовсім іншій основі і не міг компенсувати втрачені внаслідок закриття
великих підприємств робочі місця. А це означало, що кількість платників
внесків до Пенсійного фонду суттєво скоротилась. Також стан Пенсійного
фонду, з одного боку,погіршує те, що значна кількість громадян України
працює за кордоном. Адже вони, як правило, перебувають за межами
системи пенсійного страхування України, а значить, з їхніх заробітків не
стягуються внески. Проте, з іншого боку, позитивним наслідком цього є
зменшення напруженості на місцевому ринку праці та підвищення добробуту
домогосподарств мігрантів.
Таким чином, фізична кількість працівників, які змушені своїми
внесками утримувати на плаву пенсійну систему, серйозно впала. А кількість
пенсіонерів навіть зросла. Адже, незважаючи на високу смертність, в Україні
паралельно розгортались процеси збільшення числа осіб, котрі мають право
на пенсію. Так кількість дострокових пенсій збільшилася удвічі. Також
майже вдвічі збільшився перелік категорій громадян, що мають право на
пільги у пенсійному забезпеченні [8].
Проте не лише економічні та демографічні чинники є причиною кризи
пенсійної системи України. У багатьох країнах світу спостерігаються
приблизно схожі демографічні процеси: зростає кількість громадян похилого
віку і падає частка економічно активного населення [10, c.76]. Щоправда, в
цих державах, як правило, вік виходу на пенсію є на кілька років вищий, ніж
в Україні. Але й тривалість життя в розвинутих країнах довша, а значить,
кількість громадян на пенсійному утриманні є значною.
Те, що якісно відрізняє країни з ознаками «старіння населення» від України:
політична воля та прагнення влади до змін на краще. Сьогодні політики
знищують позитивні напрацювання пенсійної реформи. Знищується сама
мотивація працівників до одержання легальної заробітної плати, регулярної
сплати внесків у Пенсійний фонд. Дуже важливо досягти максимальної
підконтрольності пенсійних коштів державі. Особливо в накопичувальній
системі. Йдеться про створення таких умов функціонування пенсійної системи,
при яких неможливі ніякі зловживання з пенсійними коштами.
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Необхідна, в першу чергу, фінансова підтримка пенсійної реформи з
боку держави. Мається на увазі те, що треба, зокрема, на рівні держави
створити потужні інституції, які б врахували всі системні чинники в сфері
пенсійного забезпечення, а також масштабні актуарні розрахунки, які
сьогодні, на жаль, в потрібних обсягах в Україні ніхто не робить [7, c.254].
Пенсійні кошти - це сегмент фінансової системи держави. І логічно, що
необхідним з боку політичних сил для нашої держави,насамперед, є
пристосування до умов ринкової економіки та демократичного суспільства,
необхідність

переходу

від

державного

соціального

забезпечення

до

обов‘язкового соціального страхування, формування у населення почуття
відповідальності за добробут наявних і майбутніх поколінь пенсіонерів.
Усі фактори свідчать, що пенсійна система України перебуває в стані
глибокої кризи. Однак способи виходу з неї, обрані владою, змушують
сумніватись в здатності можновладців мислити комплексно і компетентно.
Радше це схоже на спробу вирішити чиїсь проблеми за рахунок і так
соціально вразливих прошарків населення.
Висновки. Отже, оцінюючи нинішню ситуацію в Україні щодо
функціонування системи пенсійного забезпечення, можна з впевненістю
констатувати, що необхідними є принципові та кардинальні зміни, як в
економічному, так і в соціальному та організаційному відношеннях. Держава,
насамперед, має створити майбутнім непрацездатним членам суспільства такі
умови, щоб вони свого часу могли мати достатній дохід та в такий спосіб
заробити собі на пенсію. А безпосередньо опікуватися вона зобов‘язана лише
тими, хто не зміг заробити пенсію відповідного рівня або ж взагалі не міг
працювати (надавати соціальну пенсію).
Вдосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні повинно
включати ряд заходів щодо обґрунтованої зміни пенсійного віку, зменшення
навантаження на розподільну систему шляхом розвитку додаткових
механізмів пенсійного забезпечення та ряд інших пенсійних реформ.
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УДК 657.422
П.П. Захарчук
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ПРИСКОРЕННЯ
ОБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Досліджено етапи прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві,
також в даному дослідженні було виявлено та запропоновано шляхи
прискорення обігу оборотних коштів.
Ключові слова: оборотні кошти, кругообіг, ефективність управління
оборотними коштами, оборотність, прискорення обігу.
Постановка проблеми. Негативним

фактором у

роботі

багатьох

вітчизняних підприємств є нестача оборотних коштів, яка супроводжується
низьким рівнем їх використання. Досвід зарубіжної системи господарювання
визначає залежність результатів діяльності підприємств від ефективності
управління процесом формування і використання їхніх оборотних коштів.
Саме тому визначення потреби в оборотних коштах як важливого чинника
підвищення ефективності функціонування та прискорення їх обігу для
підприємств набуває особливої актуальності.
Саме прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в
них, дозволяє підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для
потреб виробництва (абсолютне вивільнення), або для додаткового випуску
продукції (відносне вивільнення).
Як результат

прискорення обороту вивільняються матеріальні

елементи оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів,
палива, залишків незавершеного виробництва та ін., а отже, вивільняються і
грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси. На розрахунковому рахунку
підприємства розміщуються вивільнені грошові ресурси, в результаті чого
поліпшується їх фінансовий стан, поліпшується його платоспроможність.
249

Таким чином, роль прискорення обороту оборотних коштів у
формуванні прибутку є дуже високою і визначає необхідність постійного
управління цим процесом з метою підвищення ефективності управління
оборотним капіталом в цілому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вивчення проблем
управління оборотними коштами підприємств вагомий внесок зробили
А. Поддєрьогін,В. Ковальов, Є. Стоянова, О. Єфімова, І. Бланк, Джеймс Ван
Хорн та інші науковці. Незважаючи на значну кількість публікацій, що
освітлюють окремі аспекти проблем управління оборотними коштами,
дослідження цього процесу, його сутності, особливостей, факторів, що
впливають прискорення обігу оборотних коштів підприємства, вимагають
подальшої розробки.
Виклад основного матеріалу. Ефективність управління оборотними
коштами

на

підприємстві

характеризується

швидкістю

їх

обороту

(оборотністю). Чим менше вони затримуються на окремих стадіях, тим
швидше завершується їхній кругообіг.
Кругообіг оборотних коштів і створення нової вартості відбувається за
схемою [4]:
Г – ПП …В… Т - Г´ ,
де Г - кошти, що авансуються;
ПП - предмети праці;
В - виробництво;
Т - готова продукція (товар);
Г´ - кошти, отримані від реалізації створеної продукції.
Прискорення

обертання

оборотних

активів

призводить

як

до

підвищення ефективності їх використання, так і зростання ефективності
діяльності

підприємства.

За умов

прибуткової

роботи

підприємства

наслідком прискорення процесу обертання оборотних коштів є збільшення
величини виробленої продукції та річного прибутку. У разі, коли існують
обмеження щодо попиту на продукцію, яку виробляє підприємство,
прискорення процесу обертання призводить до вивільнення з обороту певної
суми оборотних коштів і появи можливості їх використання в іншому
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напрямку діяльності підприємства з метою отримання додаткового прибутку
або досягнення певного соціального ефекту [2].
Коли невиправдано низький рівень оборотного капіталу, то господарська
діяльність не підтримується на належному рівні, звідси – можлива втрата
ліквідності, періодичні збої в роботі і низький прибуток. Політика управління
оборотним капіталом повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком
втрати ліквідності й ефективністю роботи підприємства.
Новий етап кругообігу оборотних коштів розпочинається і закінчується
шляхом переходу в інший. Економічна ефективність цього процесу залежить
не тільки від правильного прогнозування строків початку кожного з етапів, а
й від визначення кількісної, вартісної та якісної характеристик початку,
перебігу та закінчення всіх етапів процесу. При цьому потрібно визначитися
з тим, скільки зусиль потребує початок, продовження та закінчення етапу,
тобто скільки все це коштуватиме підприємству. Окрім того, важливо бачити
результати використання тих чи інших складових оборотних коштів на
певному етапі. Лише тоді коли досягається максимальна віддача на кожному
з етапів, можна сподіватися за позитивний загальний результат. Конкретні
результати досягаються швидше та краще, коли точно визначена мета та
засоби її досягнення. Саме тому доцільно умовно поділити весь процес
виробництва на декілька взаємозалежних етапів [3].
На стадії створення виробничих запасів шляхами прискорення обігу
можуть бути:
- впровадження економічно обґрунтованих норм запасу;
-

застосовувати

при

формуванні

виробничих

запасів

принцип

оптимального співвідношення ціни та якості;
-

наближення

постачальників

сировини,

напівфабрикатів,

що

комплектують вироби до споживачів;
- поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення
чітких договірних умов та їх виконання, оптимальний вибір постачальників,
налагодження роботи транспорту;
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- розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення,
а також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням;
- комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних
робіт на складах.
На стадії незавершеного виробництва:
-

прискорення

науково-технічного

прогресу

(упровадження

прогресивної техніки і технології, особливо безвідхідної, роторних ліній,
хімізація виробництва);
- розвиток стандартизації, уніфікації, типізації;
- організовувати використання вторинних ресурсів;
- удосконалювання форм організації промислового виробництва,
застосування більш дешевих конструктивних матеріалів;
- удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого
використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;
- збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним
попитом.
На стадії обігу:
- удосконалення маркетингової діяльності підприємства;
- стимулювання збуту продукції;
- ефективне управління дебіторською заборгованістю;
- пошук оптимальних схем взаємодії з банківськими установами з
приводу залучення коштів і здійснення розрахунків;
- своєчасне оформлення документації та прискорення її руху;
- наближення споживачів продукції до її виготовлювачів;
- удосконалювання системи розрахунків;
- збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання
замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення
продукції з зекономлених матеріалів;
- ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по
партіях,

асортиментові,

транзитній

нормі,

відповідності з укладеними договорами [1].
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відвантаження

в

строгій

Якщо мова йде про поліпшення використання оборотних коштів, не
можна не сказати і про економічне значення економії оборотних фондів, що
виражається в наступному [5]:
1) зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує
виробництву великі економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з
даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і
виступає тому як одна із серйозних передумов збільшення масштабів
виробництва.
2) прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до
впровадження нової техніки й удосконалюванню технологічних процесів.
3) економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню
використання

виробничих

потужностей

і

підвищенню

суспільної

продуктивності праці.
4) економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню
собівартості промислової продукції. Істотно впливаючи на зниження
собівартості продукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний
вплив і на фінансовий стан підприємства.
Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх
формування і розміщення. Раціональне розміщення як складова управління
оборотним капіталом має певні особливості не лише в різних галузях, а
навіть і на різних підприємствах однієї галузі. Визначальними тут є такі
чинники: вид господарської діяльності, обсяг виробництва; рівень технології
та організації виробництва; термін виробничого циклу; система постачання
необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та ін.
Оборотні кошти мають різний рівень ліквідності, залежно від
розміщення, умов організації виробництва й реалізації продукції, а отже, і
ризику використання.
Варто зазначити, що ефективність використання оборотних коштів
залежить від багатьох чинників. Серед них можна виділити зовнішні
чинники,

що

роблять

вплив

незалежно
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від

інтересів

і

діяльності

підприємства, і внутрішні, на яких підприємство може і повинно активно
впливати.
До зовнішніх чинників відносяться: загальна економічна ситуація,
особливості податкового законодавства, умови отримання кредитів і
процентні ставки по ним, можливість цільового фінансування, участь в
програмах, що фінансуються з бюджету. Враховуючи ці і інші чинники,
підприємство може використовувати внутрішні резерви раціоналізації руху
оборотних коштів [6].
Саме прискоренням оборотності оборотних коштів на всіх стадіях
кругообігу забезпечується підвищення ефективності використання оборотних
коштів. Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних
коштів закладені безпосередньо в самому підприємстві. У сфері виробництва
це відноситься, перш за все, до виробничих запасів. Запаси грають важливу
роль в забезпеченні безперервності процесу виробництва, але в той же час
вони представляють ту частину коштів виробництва, яка тимчасово не бере
участь у виробничому процесі. Важливою умовою підвищення ефективності
використання оборотних коштів є ефективна організація виробничих запасів.
Основні шляхи скорочення виробничих запасів зводяться до їх раціонального
використання; ліквідації наднормативних запасів матеріалів; вдосконаленню
нормування;

поліпшенню

організації

постачання,

зокрема

шляхом

встановлення чітких договірних умов постачань і забезпечення їх виконання,
оптимального вибору постачальників, налагодженої роботи транспорту. Саме
поліпшенню організації складського господарства належить важлива роль.
Скорочення часу перебування оборотних коштів в незавершеному
виробництві досягається шляхом вдосконалення організації виробництва,
поліпшення вживаної техніки і технології, вдосконалення використання
основних фондів, перш за все їх активної частини, економії по всіх стадіях
руху оборотних коштів.
У сфері обігу оборотні кошти не беруть участь в створенні нового
продукту, а лише забезпечують його доведення до споживача. Зайве
відвернення засобів в сферу обігу – негативне явище. Найважливішими
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передумовами скорочення вкладень оборотних коштів в сферу обігу є
раціональна організація збуту готовій продукції, застосування прогресивних
форм розрахунків, своєчасне оформлення документації і прискорення її руху,
дотримання договірної і платіжної дисципліни.[4]
Прискорення обороту оборотних коштів дозволяє вивільнити значні
суми і таким чином збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових
ресурсів, а засоби, що вивільняються, використовувати відповідно до потреб
підприємства.
Висновки. Отже, основними напрямками управління оборотними
активами є: скорочення матеріальних запасів на складах за рахунок зниження
наднормативних

запасів

матеріалів,

палива,

інструменту,

внаслідок

поліпшення постачання, за рахунок зниження норм витрат матеріалів на
одиницю продукції; зменшення тривалості циклу виробництва основної
продукції за рахунок застосування нової техніки і технології, підвищення
продуктивності праці, норм витрат ресурсів, зменшення часу перебування в
заділах деталей, складальних одиниць; скорочення залишків нереалізованої
продукції через прискорення реалізації, підвищення ефективності роботи
служби маркетингу, удосконалення розрахунків, поліпшення комплектності
постачань; підвищення ритмічності виробництва внаслідок рівномірності
випуску і відвантаження продукції, удосконалення планування і організації
виробництва;

розвиток

концентрації,

спеціалізації

і

кооперування;

удосконалення асортименту продукції і підвищення якості виробів.
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В.А. Зінчук
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ.
В статті досліджується фінансова стійкість комерційного банку в
сучасних умовіах господарювання. Сьогодні практично всі українські банки
переймаються проблемою рентабельності та втримання на ринку,
пов'язаної в першу чергу з кризою, з воєнними діями на сході країни і
несприятливими факторами в економіці, девальвацією гривні, зменшення
капіталів та відтік клієнтів.
Ключові слова: комерційний банк, фінансова стійкість, індикатори,
фінанси, кредит.
Останній рік, безумовно, став найбільш складним в історії України,
причому відразу на двох фронтах – паралельно з розпалюваним Росією
військовим конфліктом на сході нелегкі часи настали й для української
економіки, і зокрема – банківської системи. Слід зазначити, що обидві
проблеми, військову й економічну, незважаючи на їх гадану різноплановість,
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поєднує багато спільного. Зокрема, це наявність "внутрішніх ворогів", людей,
що розхитують систему зсередини. Подібно місцевим сепаратистам на
Донбасі, продажним генералам і "засланим козачкам" в українських
спецслужбах, у банківській системі України працює чимало людей, що
отримують вигоду з фінансових проблем своїх співгромадян і ставлять
економіку на межу краху, пишуть українські видання.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ (financial resilience of a bank) – стан
банку,

який характеризується

збалансованістю

фінансових

потоків,

достатністю коштів для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а
також рентабельною діяльністю. Ф.с.б. означає постійну здатність банку
відповідати за своїми зобов‘язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні,
достатньому

для

нормального

функціонування

у

конкурентному

середовищі. Розрізняють три основні види Ф.с.б. за стабільністю його
роботи: а) нормальна стійкість, яка характеризується стабільною діяльністю,
відсутністю неплатежів чи затримки виконання своїх зобов‘язань, стабільною
рентабельністю; б) нестійкий фінансовий стан, що характеризується
затримкою платежів, неможливістю своєчасно виконувати окремі свої
зобов‘язання, низьким рівнем рентабельності тощо; в) кризовий фінансовий
стан,

який

характеризується

простроченої заборгованості

регулярними

тощо.

неплатежами,

Кризовий фінансовий

наявністю
стан

може

призвести до неспроможності банку фінансувати поточну діяльність,
здійснювати платежі та виконувати свої зобов‘язання, а в кінцевому
рахунку – до банкрутства.
Стабільний розвиток комерційного банку - поняття, що характеризує
спроможність комерційного банку з плином часу і з певною швидкістю
забезпечити зменшення даних втрат, а також динамічний, поступальний рух
банку в межах визначеної стратегії в умовах конкурентного ринку.
Статистика індикаторів фінансової стійкості є новим напрямом
економічної статистики, що враховує сукупний вплив різних факторів і
заповнює

прогалину

між

макроекономічною

і мікропруденційними даними[2].
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статистикою

Індикатори фінансової стійкості – це показники поточного фінансового
стану і стійкості фінансових установ країни та їх контрагентів із
сектору нефінансових корпорацій та сектору домашніх господарств. Дані
містять інформацію про основні індикатори фінансової стійкості депозитних
корпорацій (банків) щодо достатності капіталу, якості активів, прибутку та
рентабельності, ліквідності, чутливості до ринкового ризику і рекомендовані
індикатори фінансової стійкості, а також вихідні дані для їх складання.
Індикатори фінансової стійкості дають уявлення про ринки, на яких
здійснюють свою діяльність фінансові установи.
Індикатори фінансової стійкості розраховуються і поширюються для
використання в макропруденційному аналізі. Такий аналіз містить оцінку та
контроль за сильними сторонами та вразливими місцями фінансових систем з
метою підвищення фінансової стійкості, зокрема зниження імовірності краху
фінансової системи.
Міжнародний валютний фонд (далі – МВФ) передбачає компіляцію та
поширення країнами 40 індикаторів фінансової стійкості: 25 індикаторів для
сектору депозитних корпорацій (із яких 12 основних) і 15 індикаторів для
клієнтів сектору депозитних корпорацій.
Сторінка ―Статистика індикаторів

фінансової стійкості‖ містить

статистичні дані та метадані щодо індикаторів фінансової стійкості,
підготовлені Національним банком України відповідно до методології МВФ,
викладеної в Керівництві з компіляції індикаторів фінансової стійкості
(МВФ, 2007). Дані складаються та поширюються за 12 основними та
14 рекомендованими

індикаторами

фінансової

стійкості

депозитних

корпорацій(банків). Дані та метадані щодо індикаторів фінансової стійкості т
акож розміщуються на сторінці МВФ у мережі Інтернет.
Розглянемо коротко основні фінансові показники на прикладі
комерційного банку «Фінанси та кредит», що має фінансові проблеми на
сьогодні і бореться за виживання[4].
Банк «Фінанси та Кредит» засновано в 1990 році. За даними банку, на
початок січня 2015 року його основними акціонерами були ТОВ «Асканія»
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(45,92%) і ПрАТ «F&C Realty" (41,58%), а основним бенефіціаром –
український бізнесмен, народний депутат Костянтин Жеваго. Згідно з даними
Нацбанку України, за розміром загальних активів на 1 січня 2015 року банк
«Фінанси та Кредит» займав 13-те місце (34,203 млрд грн) серед 158 діючих
у країні банків.
Нагадаємо Нацбанк 12 лютого прийняв рішення про підтримку
ліквідності банка «Фінанси та Кредит» та надав йому стабілізаційного
кредиту в размірі 700 млн грн строком на два роки, враховуючи
докапіталізацію його акціонерами в 2014 році на 500 млн грн і на 601 млн грн
у 2015 році, а також плани подальшої докапіталізації. Забезпеченням кредиту
являється цілісний майновий комплекс.
Активи банку «Фінанси та Кредит» (Київ) у січні-березні 2015 року
збільшилися на 21,2% – до 41,470 млрд грн.
Про це повідомляється в прес-релізі банку.
«З початку року активи банку «Фінанси та Кредит» збільшилися на 21,2%,
або 7,268 млрд грн (до 41,470 млрд грн станом на 1 квітня 2015 року),
залучені від населення кошти зросли на 3,310 млрд грн (до 18,558 млрд грн)»,
– йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, збиток банку в першому кварталі поточного
року виріс у 13,1 рази порівняно з відповідним періодом минулого року – до
715,7 млн грн. При цьому чистий операційний дохід банку за перший квартал
склав 131,8 млн грн. Статутний капітал банку виріс у першому кварталі на
22% – до 3,416 млрд грн [5].
«У зв'язку з воєнними діями на сході країни і несприятливими
факторами в економіці погіршилася здатність корпоративних і приватних
клієнтів обслуговувати свої зобов'язання перед банком, що, своєю чергою,
зумовило практично трикратне зростання витрат на формування резервів за
всіма видами активних операцій – з 211,9 млн грн у першому кварталі 2014
року до 688,4 млн грн у першому кварталі 2015 року», – наголошується в
повідомленні.
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За кожним комерційним банком стоїть велика кількість клієнтів , для
яких неспроможність комерційного банку надавати їм певні види послуг
означає нестабільність їхньої діяльності. Тому введення тимчасової
адміністрації та вилучення ліцензій у банків зумовлює відплив клієнтів з
банків, що у кінцевому підсумку за принципом "доміно" може призвести до
загально банківської кризи. Тобто низький рівень капіталізації комерційних
банків вносить елемент нестабільностів економіку держави в цілому.
Тому потреба у подальшому зростанні капіталу банків посилюється.
Цьому сприяють:
- нестійкий характер економіки, що спонукає банки до значних
ризиків, пов‘язаних із прагненням мати стабільні прибутки;
- конкуренція між українськими банками (за надання широкого
спектра послуг);
- конкуренція між українськими банками і банками-нерезидентами;
- збільшення обсягів угод з цінними паперами (зростання угод за
такими операціями потребує наявності в банку значного капіталу);
- залучення коштів зовнішніх інвесторів (на ринку капіталів вони
вважають банки найризикованішими установами).
При визначенні необхідного розміру капіталу банку, керівнику банку,в
першу чергу, потрібно урахувати мінімально допустимі розміри його
капіталу та нормативи достатності капіталу, що встановлені Національним
банкомУкраїни. У зв‘язку з тим, що ці нормативи пов‘язані з визначенням
капіталу як бази проведення різних активних операцій банку ізалучення
коштів вкладників, з їх наявності випливає, що коли банк планує збільшити
розмір активів, перерозподілити їх структуру з підвищенням частки більш
ризикових активів або надавати більші кредити, то для дотримання
встановленого нормативу достатності у нього може виникнути потреба
збільшити розмір капіталу.
Аналогічна ситуація може виникнути, якщо банку несподівано
запропонують великий депозит, суму якого можна було б вигідно розмістити,
а розмір капіталу не буде відповідати припущеній сумі активів з урахуванням
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ризику або максимального розміру ризику на одного позичальника. Таким
чином, ця ситуація є проявом ризику недостатності капіталу банку.
При прийнятті рішення про збільшення капіталу банку, необхідно
вибирати доцільні шляхи. Капітал банку може збільшений за рахунок :
- внутрішніх джерел, тобто доходу від операцій, продажу частки
активів, переоцінки основних засобів;
- зовнішніх джерел, тобто випуску додаткових акцій.
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Л. С. Іванютіна
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття присвячена досліджено основні проблеми проведення аналізу
фінансового стану підприємства, які дають змогу виявити причини
збиткової його діяльності. Відображено важливість своєчасного виявлення
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змін фінансових показників, які мають відхилення від своїх оптимальних
значень під час здійснення аналізу фінансового стану. Запропоновано
напрями вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства та засоби
його покращення.
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, фінансовий аналіз, фінансові

відносини, капітал підприємства.
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні сприяє
активізації фінансової діяльності підприємств, пошуку додаткових джерел
фінансування з обґрунтуванням розміру та структури залучених коштів.
Водночас фінансовий стан багатьох підприємств нестабільний, виникають
проблеми щодо невпевненості у ділових партнерах, у законодавчій базі,
фінансово-економічній політиці держави, а, отже, і у перспективах діяльності
суб‘єкта господарювання. З метою отримання кваліфікованої оцінки
господарської діяльності власники та керівники підприємств дедалі частіше
звертаються до аналітичних розрахунків, зокрема, до фінансового аналізу,
проведення якого дозволяє одержати висновок про достатність платіжних
засобів, співвідношення власних та залучених коштів, швидкість обороту
капіталу й причини його зміни, обсяг фінансування певного виду діяльності
тощо. Таким чином, виникає необхідність в обґрунтованому управлінні
діяльністю підприємства, що може забезпечити фінансовий аналіз як
складова системи економічного аналізу.
За ринкових відносин аналіз фінансового стану набуває пріоритетного
значення, оскільки попередньо проведена оцінка діяльності підприємства
відповідно до запитів керівництва надає можливість сформувати оптимальну
структуру засобів підприємства, визначити найбільш раціональні шляхи
використання ресурсів, забезпечити наявність на поточному рахунку
підприємства мінімально необхідної суми грошових коштів для погашення
поточних зобов‘язань, розробити комплекс заходів з попередження чи
недопущення виникнення збитків. Фінансовий аналіз є суттєвим елементом
фінансового

менеджменту

і

аудиту.

Всі

користувачі

результатами

фінансового аналізу використовують їх для прийняття рішень з оптимізації
своїх інтересів.
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Процес удосконалення фінансового аналізу експонує важливі умови,
які

збільшують

примноження

динамічність

капіталів,

господарської

відповідно

діяльності

використовуючи

з

та

процес

цією

метою

інформацію, яка створюється в системі бухгалтерського обліку, про майно,
капітал, витрати і результати, а також про грошові надходження.
Метою статті є виявлення основних проблеми проведення аналізу
фінансового стану підприємства, які дають змогу виявити причини збиткової
його діяльності та напрями вдосконалення фінансового менеджменту.
Аналіз останніх наукових досліджень. Будь-який аналітичний процес
має здійснюватися на єдиній затвердженій методиці, яка забезпечить
отримання повного й співставного висновку про стан досліджуваного
підприємства. Відповідно слід визначити, що більшість вчених, зокрема,
Є.П. Кожанова, М.Я. Коробов, Г.О. Крамаренко, Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних,
В.В. Осмоловський, П.Я. Попович, Н.В. Тарасенко, Л.Н. Чечевіцина та ін.
основними етапами оцінки фінансового стану підприємства виділяють аналіз
структури

та

динаміки

активу

та

пасиву

балансу,

ліквідності

і

платоспроможності, руху грошових коштів, фінансової стійкості, ділової
активності, ймовірності банкрутства підприємства. Однак автори кожен з
етапів пропонують здійснювати на основі розробленої ними методики, яка
відрізняється у кожному з літературних джерел переліком фінансових
коефіцієнтів та їх нормативних значень. Найбільша кількість дискусійних
питань з аналізу фінансового стану виникає при здійсненні аналітичного
дослідження

фінансової

стійкості

підприємства, його

ліквідності та

платоспроможності, що обумовило вибір теми дослідження.
Виклад основного матеріалу. В даний час більшістю фахівців
визнається пріоритетність аналізу в основу якого покладено фінансову
модель підприємства перед аналізом господарської діяльності в його
застарілому

розумінні.

Однак,

до

цього

часу

не

існує

єдиного

загальновизнаного підходу до розуміння сутності і змісту дисципліни
«Фінансовий аналіз». Можна говорити про два основних підходи. Згідно
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першого фінансовий аналіз розуміється в широкому аспекті і охоплює всі
розділи аналітичної роботи, що входять в систему фінансового менеджменту
і пов‘язані з управлінням фінансами суб‘єкта господарювання в контексті
навколишнього середовища, включаючи й ринок капіталу. Одне з найбільш
загальних визначень розширеного підходу запропоноване Б. Рісом, який
відносить до фінансових аналітиків всіх користувачів фінансової інформації,
які бажають скористатися нею в процесі прийняття економічних рішень, але
не мають доступу до внутрішньої інформації даної фірми.
Існує й інший підхід до розуміння фінансового аналізу, який обмежує
сферу його дії аналізом на ринку капіталу (Шарп, Ол. Бейлі). Згідно з даним
підходом фінансовий менеджер – це фахівець з управління фінансами
крупної компанії, а фінансовий аналітик – спеціаліст більш вузького
профілю, сфера дії якого – фінансові ринки [1].
Слід зазначити, що відомі й більш вузькі і специфічні трактування
терміну «фінансовий аналітик», зокрема як спеціаліста з управління
портфелем цінних паперів. Але всі вони фактично є різновидами звуженого
підходу.
В загальному вигляді фінансовий аналіз можна уявити як процес, що
полягає в ідентифікації, систематизації і аналітичній обробці доступних
фінансових даних з метою надання користувачу рекомендацій, які можуть
слугувати основою для прийняття управлінських рішень стосовно об‘єкта
аналізу, у якості якого можуть виступати різні соціально-економічні системи
і їх елементи (підприємства сфери виробництва і обігу, бюджетні установи,
фондові біржі, фінансові компанії тощо). Очевидно, що сфера і принципи
діяльності даних об‘єктів з точки зору фінансових відносин і грошових
потоків істотно відрізняються, а отже управлінські рішення можуть
стосуватися обґрунтування різних напрямів комерційної діяльності серед
яких [4]:
- інвестиційна діяльність;
- пошук і оптимізація джерел фінансування;
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- поточна діяльність;
- оцінка стану на ринку капіталу, товарів і послуг;
- доцільність встановлення (продовження) бізнес-контактів з даним
підприємством.
Отже, фінансовий аналіз – це сукупність аналітичних процедур, що
базуються на загальнодоступній інформації фінансового характеру і
призначені для оцінки стану і ефективності використання економічного
потенціалу підприємства (фірми), а також прийняття управлінських рішень
стосовно оптимізації його діяльності або участі в ній.
До особливостей фінансового аналізу належать: забезпечення загальної
характеристики майнового й фінансового стану підприємства; пріоритетність
оцінок: платоспроможності, фінансової стійкості і рентабельності; базування
на загальнодоступній інформації; інформаційне забезпечення тактичних і
стратегічних рішень; доступність результатів для всіх користувачів;
можливість уніфікації складу і змісту розрахунково-аналітичних процедур;
домінанта

грошового

виміру

в

системі

критеріїв;

високий

рівень

достовірності і можливість верифікації результатів аналізу.
Кожна наука – це сфера людської діяльності, метою якої є вироблення і
теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Концептуальні
засади будь-якого самостійного наукового напрямку в найбільш загальному
вигляді можуть бути виражені шляхом формулювання й ідентифікації її
предмета і методу. Саме ці поняття можна розглядати в якості основних
ідентифікаційних ознак конкретної науки, що відмежовують її від інших
наукових напрямків. Предмет науки – те, що вивчається в рамках даної
науки; метод – як, за допомогою якого інструментарію, пізнається цей
предмет. Загальною тенденцією розвитку сучасної науки є поява нових
наукових напрямків і їхнє взаємопроникнення. Досить часто наслідком цього
є проблеми при визначенні предмета і методу конкретної науки, зокрема,
неможливість впевнено стверджувати, що той або інший метод властивий
лише для даного наукового напрямку.
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Предметом фінансового аналізу як наукового і практичного напрямку є
фінансові відносини в системі управління суб'єктом господарювання, його
економічний потенціал і результати використання.
Виділяються дві основні складові економічного потенціалу: ресурси,
що виражаються в термінах фінансів, і джерела їхнього формування. Таким
чином, предмет фінансового аналізу поділяється на чотири базових
елементи: фінансові відносини, ресурси, джерела фінансування і результати
використання економічного потенціалу [2].
Фінансові відносини – це відносини між різними суб'єктами
(фізичними і юридичними особами), що спричиняють зміну в складі активів
і/або зобов'язань цих суб'єктів. Ці відносини повинні мати документальне
підтвердження (договір, накладна, акт, відомість і ін.) і, як правило,
супроводжуватися

зміною

майнового

і/або

фінансового

становища

контрагентів. Слова «як правило» означають, що в принципі можливі
фінансові відносини, які при виникненні не відбиваються негайно на
фінансовому становищі організації в силу прийнятої системи їхньої
реалізації. Наприклад, при укладанні договору купівлі-продажу в організаціїпродавця виникає зобов'язання передати деякий товар у власність покупцеві
за певну ціну, а в організації-покупця — зобов'язання прийняти цей товар,
сплативши за нього цю ціну. Однак укладання договору не спричинить змін у
фінансовому становищі контрагентів доти, доки не буде руху коштів
(ресурсів) у виконання цього договору, оскільки, згідно з діючим
бухгалтерським законодавством, обліковуються лише результати виконання
укладених договорів. Реалізація фінансових відносин може по-різному
впливати на фінансовий і майновий стан контрагентів, однак загальна логіка
такого впливу стає зрозумілою, якщо згадати, що, по-перше, переважна
більшість фінансових операцій реєструється в системі подвійного запису
бухгалтерського обліку і, по-друге, вони досить легко класифікуються з
точки зору їхнього представлення в балансі як основної фінансової моделі
підприємства. Подібні операції стосуються [3]:
- тільки активу балансу;
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- тільки пасиву балансу;
- і активу, і пасиву балансу.
Діяльність будь-якого підприємства тісно пов‘язана з відносинами,
зв'язками, операціями, що мають фінансову природу. Вони можуть бути
охарактеризовані і класифіковані по-різному; в основу однієї з таких
класифікацій покладено сферу дії подібних відносин і операцій. Вони можуть
обмежуватися рамками даного підприємства або виходити за його межі. У
першому

випадку

мова

йде

про

аналітичні

процедури

в

рамках

внутрішньофірмового аналізу, у другому — в рамках (зовнішнього)
фінансового аналізу. Прикладом процедур першого типу можуть бути аналіз
структури і складу активів, обґрунтування доцільності виділення центрів
відповідальності, обґрунтування форм матеріальної відповідальності і т.п. До
аналітичних процедур другого типу належить оцінка відносин з приводу
формування статутного капіталу, укладання договорів постачання, кредитних
договорів тощо.
Характеризуючи ресурси, що виражаються в термінах фінансів, треба
мати на увазі, що у даному випадку мова йде, головним чином, про склад і
структуру активу балансу, тобто про економічну доцільність і виправданість
саме тих активів, якими керує підприємство. Питання про джерела
отримання цих ресурсів виходить за рамки даного аналітичного блоку.
Зведення ресурсного потенціалу до активу балансу не слід розуміти
буквально, оскільки насправді мова йде про всі ресурси, що знаходяться під
контролем підприємства і мають вартісну оцінку. Часто підприємство керує
активами, на які не має права власності, і які, залежно від принципів
організації бухгалтерського обліку, можуть або відбиватися в балансі, або
враховуватися поза системою подвійного запису і показуватися поза
балансом. Саме другий підхід традиційно використовується у вітчизняній
бухгалтерії. При прийнятті фінансових рішень питання про доцільність
обліку позабалансових активів вирішується в кожному конкретному випадку
індивідуально, залежно від істотності таких активів у загальній сумі засобів,
контрольованих підприємством [4].
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Третя складова предмета фінансового аналізу – джерела засобів
підприємства, розглядається дещо ізольовано, тобто у відриві від активів.
Необхідність в аналітичних рішеннях, що стосуються тільки джерел, виникає
кожного разу, коли мова йде про мобілізацію фінансових ресурсів. Так, у
випадку залучення великих об‘ємів засобів у рамках стратегії розвитку
підприємства постає необхідність обґрунтування відповідних фінансових
інструментів: зробити додаткову емісію акцій, скористатися довгостроковим
банківським кредитом чи випустити облігаційну позику. При прийнятті
короткострокових фінансових рішень постійно виникає проблема вибору між
кредиторською заборгованістю і короткостроковим банківським кредитом.
Четверта

складова

предмета

фінансового

аналізу

–

результати

використання економічного потенціалу підприємства – є винятково важливою,
оскільки саме вона часто є критеріальною для визначення перспектив розвитку
підприємства. Відзначимо дві її особливості. По-перше, результативність
використання визначається різними критеріями, які не обов'язково виражаються
або базуються на вартісних оцінках (наприклад, для деяких суб'єктів
господарювання у якості цільових можуть використовуватися соціальноекономічні критерії). Однак у даному випадку мається на увазі оцінка
результативності в термінах фінансів. По-друге, критерії результативності
можуть змінюватися залежно від користувачів аналізу: власники, кредитори,
державні органи тощо. Звичайно, виділення елементів предмета фінансового
аналізу є досить умовним, оскільки в дійсності вони є взаємопов'язаними, а
тому в рамках фінансового аналізу, як правило, не виділяються. Тим більше, що
переважна більшість господарських операцій стосується як активів, так і
пасивів балансу. Наприклад, управління оборотними коштами тісно пов‘язане з
управлінням джерелами їхнього фінансування.
Пізнання предмета в рамках даного наукового напрямку здійснюється з
певною метою. Часто мета є множинною, складається з ряду цілей, і, за
умови їхнього упорядкування (найчастіше, у виді дерева цілей), може мати
як

теоретичний

(наприклад,

визначення

закономірностей

розвитку

досліджуваного явища), так і прикладний зміст. Домінанта теоретичної або
прикладної

спрямованості

визначається
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рівнем

абстрактності

науки.

Оскільки фінансовий аналіз є прикладним науковим напрямком, що
історично сформувався в рамках бухгалтерського обліку і пізніше увійшов у
якості складової частини в систему фінансового менеджменту, при
визначенні мети дослідження переважає прикладний аспект.
Головною метою фінансового аналізу є формування уявлення про
об'єкт аналізу на базі критеріїв і індикаторів, що мають фінансову природу.
Оскільки

основними

об'єктами

аналізу

виступають

різні

соціально-

економічні системи, зокрема комерційні організації, мета фінансового
аналізу може бути звужена до оцінки майнового і фінансового становища
даної організації. Мета фінансового аналізу змінюється в залежності від
інтересів різних партнерських груп. Так, інвестори цікавляться рівнем та
стабільністю доходів за акціями, тобто прибутковістю (рентабельністю)
підприємства, кредитори – його ліквідністю, менеджери – дохідністю різних
видів активів та ефективністю правління фірми (табл. 1).
Таблиця 1
Мета фінансового аналізу залежно від різних партнерських груп
Основні
партнерські
групи
Власники

Внесок
партнерської групи

Компенсація, що
вимагається

Мета фінансового аналізу

Власний капітал

Дивіденди

Кредитори

Позиковий капітал

Відсотки

Керівники
(адміністрація)

Знання справи й
вміння керувати

Персонал
(службовці)

Виконання робіт
згідно з розподілом
праці
Поставки засобів і
предметів праці
Збут продукції,
товарів, робіт,
послуг
Послуги держави

Оплата праці й
частина прибутку
понад оклад
Зарплата, премії та
соціальні умови

Фінансові результати та
фінансова стійкість
підприємства
Ліквідність
(платоспроможність),
спроможність підприємства
мобілізувати грошові кошти
для сплати боргів
Уся інформація, яка корисна
для управління

Постачальники
Покупці
(клієнти)
Податкова
адміністрація

Договірна ціна
Договірна ціна
Сплата податків
повністю та в
установлений термін
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Фінансові результати
підприємства та його
ліквідність
Фінансовий стан; ліквідність
Фінансовий стан і стан
запасів готової продукції і
товарів
Фінансові результати
підприємства

Висновки. У підсумку можна зазначити, що у традиційному розумінні
фінансовий аналіз є методом оцінки і прогнозування фінансового стану
підприємства

на

основі

його

бухгалтерської

звітності.

Результати

фінансового аналізу дозволяють виявити вразливі місця, що вимагають
особливої уваги, і розробити заходи щодо їх ліквідації. Цільові орієнтири
фінансового аналізу, що проводиться, залежать від того, хто його проводить:
керівники, податкові органи, власники (акціонери) підприємства або його
кредитори. Аналіз починається з огляду основних показників діяльності
підприємства. В ході цього огляду необхідно розглянути наступні питання:
— майновий стан підприємства на початок і кінець звітного періоду;
— умови роботи підприємства в звітному періоді;
— результати, досягнуті підприємством у звітному періоді;
— перспективи фінансово-господарської діяльності підприємства.
Фінансовий аналіз сьогодні повинен орієнтуватися на ринкові умови,
що змінюються, державну політику в галузі реформування і становлення
бухгалтерського обліку і аудиту, давати практичні напрями поліпшення
фінансового стану підприємств і подолання кризових станів, в т.ч.
банкрутства. Проблема банкрутств багатьох існуючих підприємств різних
галузей господарювання і сфер діяльності стає досить актуальною на даний
момент часу.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА РИНКУ СТРАХОВИХ
ПОСЛУГ УКРАЇНИ
В роботі досліджено особливості страхування професійної відповідальності
в Україні. Досліджено ринок страхових послуг як частину фінансової сфери,
що є об'єктом державного регулювання і контролю. Обґрунтовано методи
державного регулювання страхування професійної відповідальності в
Україні.
Ключові слова: страхування професійної відповідальності, ринок страхових
послуг, державне регулювання.
Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах економічні
відносини

зазнають

суттєвих

змін.

Дослідження

умов

страхування

професійної відповідальності визначається як науковими, так і практичними
міркуваннями,

оскільки

суспільство

потребує

впорядкованості

й

передбачуваності відносин у різних сферах життєдіяльності. З появою й
розширенням

різноманітних

видів

професійної

діяльності

(медична,

аудиторська, нотаріальна, адвокатська, архітекторська, оціночна та ін.) як
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невід‘ємних атрибутів соціально-економічних відносин виникла низка
питань щодо а) вдосконалення

правового регулювання професійної

відповідальності осіб, які здійснюють професійну діяльність, б) здійснення
страхування професійної відповідальності стосовно захисту майнових
інтересів вигодонабувачів і страхувальників за договором страхування
професійної відповідальності; в) визначення мети й місця цього виду
страхування серед інших його видів.
Аналіз досліджень та публікацій. Питанням державного регулювання
розвитку страхових послуг на ринку України в науковій літературі приділено
багато уваги. Плідно працюють над цією тематикою В. П. Лісовал,
І. О. Луніна, Р. Е. Островерха, О. Паращак [4, с. 69; 5, с. 22; 7, с. 3; 8, с. 42].
Останнім часом з‘явилося чимало праць, результатами досліджень яких є
обґрунтування доцільності розвитку саме професійної відповідальності на
страховому ринку. Дослідження науково-практичних публікацій з проблем
державного регулювання страхових послуг свідчать [9, с. 55; 12, с. 7], що
переважна їх більшість не мають чітко визначених сутнісних характеристик
щодо

регулювання

страхової

діяльності

в

галузі

професійної

відповідальності. Метою даної публікації є визначення спрямування
державного регулювання розвитку страхування професійної відповідальності
на ринку страхових послуг України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Страхування професійної
відповідальності динамічно розвивається в багатьох країнах світу. В Україні
лише в останні роки виник інтерес до нього з боку як потенційних
страхувальників, так і страховиків. Згідно з вимогами Закону України «Про
страхування» ғ 85/96 ВР від 7 березня 1996 р. [1], страхування професійної
відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам,
має здійснюватися в обов‘язковій формі за переліком, установленим
Кабінетом Міністрів України. З 1996 р. перелік таких осіб не розроблювався
й не прийнявся, що свідчить про нагальність потреби удосконалити правове
регламентування страхування професійної відповідальності, яке, у свою
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чергу, дозволить вирішити багато питань, виникаючих на практиці при його
здійсненні.
Професійна відповідальність (Professional Indemnity) [9, с. 78] – це
майнова

відповідальність

спеціалістів

різних

професій,

недостатня

кваліфікація, помилки та упущення яких внаслідок необачності чи недбалості
можуть спричинити шкоду клієнтові.
Страхування професійної відповідальності об'єднує види страхування
майнових інтересів різних категорій осіб, які при здійсненні професійної
діяльності можуть завдати збитку третім особам. Об'єктом страхування [13,
с. 54] служать майнові інтереси страхувальника (наприклад: лікаря, нотаріуса),
пов'язані з відповідальністю за шкоду, заподіяну третім особам в результаті
помилки при виконанні ними професійних обов'язків. Вимога до професійної
діяльності

і

порядок

її

здійснення

встановлюються

відповідними

законодавчими і нормативними актами [1; 2; 3].
Страхування професійної відповідальності має ряд особливостей [4, с. 71]:
1. Значний період часу (від 3 до 10 років) між здійсненням помилки або
упущення страхувальником, фактом нанесення збитку, часом фактичного
його виявлення страхувальником і визначення суми завданих збитків. За цей
час інфляція може звести нанівець застрахований ліміт відповідальності, або
страхувальник, що видав поліс, може зникнути з ринку з різних причин
(банкрутство, злиття з іншою компанією, відхід з ринку).
2. Видача полісів, що базуються на заявлених збитках. Очевидно, що
таким чином страхувальники обмежують свою відповідальність, відсікаючи
так звані «хвости», тобто довготривалі збитки.
3. Переважно досудовий або позасудовий спосіб врегулювання
претензій у зв'язку з бажанням страхувальника запобігти розголошуванню
обставин справи і мінімізувати збиток своєї ділової репутації, що часто
суперечить інтересам компанії страховки, що віддає перевагу судовому
розгляду претензії і зниженню суми позову.
4. Перевищення попиту на даний вид страхування над пропозицією
(тобто обмежений ринок страховки) у зв'язку з його великою збитковістю.
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Страховики

надають

кілька

видів

страхування

професійної

відповідальності, найпоширенішими з яких є [10, с. 107]: страхування
відповідальності

лікарів;

страхування

відповідальності

аудиторів

і

бухгалтерів; страхування відповідальності учасників ринку цінних паперів;
страхування

професійної

відповідальності

нотаріусів;

страхування

професійної відповідальності будівельників; страхування від наклепу,
поговору та дискредитації тощо.
Отже, особливість страхування професійної відповідальності полягає в
тому, що об‘єктом страхування є не конкретне майно, як це буває при
страхуванні майна, і не настання визначеної події, пов‘язаної з життям чи
здоров‘ям особи, що є характерним для особистого страхування, а
відповідальність

перед

третіми

особами.

Безпосереднім

об‘єктом

страхування відповідальності є майнові інтереси страхувальника як особи,
що потенційно може завдати шкоди. Водночас страхування відповідальності
передбачає можливість страхової виплати як у разі завданні шкоди здоров‘ю,
так і майну потерпілих. Крім того, страхування відповідальності, на відміну
від страхування майна і особистого страхування, об‘єднує не осіб, яким,
можливо, буде завдано шкоду, а осіб, які, можливо, можуть спричинити
завдання шкоди.
Страхування професійної відповідальності як частина фінансової сфери
є об'єктом державного регулювання і контролю. Державне регулювання
страхування професійної відповідальності спрямоване на:
забезпечення формування і розвиток ефективно функціонуючого
ринку страхових послуг;
створення в Україні необхідних умов для діяльності страховиків
різноманітних організаційно-правових форм;
недопущення на страховий ринок спекулятивних та фіктивних
компаній, що можуть заподіяти шкоду як страховій справі, так і
майновим інтересам страхувальників;
дотримання вимог законодавства України про страхування.
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Основні

чинники,

що

зумовлюють

необхідність

державного

регулювання страхування професійної відповідальності, пов'язані з: захистом
страхувальника; економічною політикою, що проводиться державою.
Головною метою державного регулювання страхової діяльності є
забезпечення формування страховиками достатнього обсягу коштів, за
рахунок

яких

вони

страхувальниками

за

зможуть

виконати

будь-яких

свої

обставин,

зобов'язання
тобто

перед

забезпечення

платоспроможності кожного конкретного страховика.
Державне

регулювання

розвитку

страхування

професійної

відповідальності здійснюється у таких напрямах:
пряма участь держави у становленні системи страхового захисту
майнових інтересів;
законодавче регулювання (прийняття державою базових законів та
нормативно-правових актів);
здійснення спеціального нагляду за діяльністю відповідно до
інтересів страхувальників та загальнодержавних потреб.
Цілісний механізм державного регулювання страхування професійної
відповідальності включає прямі і непрямі методи впливу держави та її
втручання у здійснення страхової професійної діяльності та розвиток
страхового ринку.
До ринкових, тобто непрямих методів державного регулювання
відносяться проведення державою спеціальної податкової (фіскальної)
політики, а також тарифної, цінової, кредитної, грошової та інвестиційної
політики [5, с. 22]. Пряме державне втручання в механізм функціонування
страхування професійної відповідальності здійснюється за допомогою
законодавчої бази та нагляду за страховою діяльністю [5, с. 23].
Методи регулювання державою розвиток страхового ринку України
представленні на рис. 1.1 [11, с. 101].
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Методи державного регулювання страхування
професійної відповідальності

Прямі

Непрямі
- інвестиційна;
- податкова;
- тарифна;
- антимонопольна
та інша політика держави

- проведення
законотворчої роботи;
- організація нагляду та
контролю

Основні інструменти державного регулювання
страхування професійної відповідальності
- ліцензування;
- визначення вимог до розміру та структури
статутного фонду;
- визначення вимог до розміру та порядку
розміщення страхових резервів;
- визначення вимог до перестрахування;
- забезпечення запасу платоспроможності;
- застосування заходів впливу

Рис. 1.1. Методи державного регулювання страхування професійної
відповідальності в Україні
Джерело: [7, с. 8]
Система законодавства щодо регулювання страхування професійної
відповідальності складається з:
загального законодавства;
спеціалізованого страхового законодавства;
підзаконних актів.
З прийняттям нової редакції Закону України «Про страхування» від 4
жовтня 2001 р. [1] державний нагляд за страховою діяльністю на території
України здійснюється Уповноваженим органом (Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг) та його органами на місцях.
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Державний нагляд за страхуванням професійної відповідальності в
Україні здійснюють з метою дотримання вимог законодавства України про
страхування,

ефективного

розвитку

страхових

послуг,

запобігання

неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальників.
Незважаючи на дещо стримуючу політику Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг щодо збільшення кількості страхових
компаній, їх кількість поступово зростає. За статистикою Державної комісії з
регулювання ринку фінансових послуг України, станом на 01. 01. 2013 р. в
Україні зареєстровано вже 457 (тоді як на 01. 07. 2007 р. нараховувалось 410)
страхових компаній, у тому числі – 67 страховиків, які здійснюють
страхування життя та 390 страховики, які здійснюють види страхування інші,
ніж страхування життя [7, с. 10]. Понад 50 страховиків створені із
залученням іноземного капіталу [13, с. 53]. Ринок перестрахування в Україні
також недостатньо розвинений. Як наслідок, перестраховується лише 60 %
від валових страхових платежів, у тому числі 50 % перестрахування
здійснюють резиденти, а 10 % нерезиденти [13, с. 53] .
Негативним
відповідальності

моментом
є

у

недостатня

розвитку
розвиненість

страхування

професійної

інформаційної

мережі,

підготовки кадрів, аудиторської служби та фінансово-кредитної системи
загалом. Порівняно зі світовими тенденціями український страховий ринок
має дуже мізерні масштаби, на Україну припадає менше, ніж один відсоток
страхових премій, отриманих у світі. Позитивною тенденцією є зменшення
обсягів перестрахування у нерезидентів та в сукупному обсязі отриманих
страхових премій, що зумовлено збільшенням статутних фондів страховиків,
їх активів та сформованих страхових резервів.
Законодавство визначає обов'язки та права суб'єктів страхування
професійної відповідальності, договірні відносини між сторонами, порядок та
умови здійснення страхових виплат, страхового відшкодування, форми
страхування, перелік добровільних та обов'язкових видів страхування,
систему

державного

регулювання,

повноваження
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органів

державного

регулювання, умови ліцензування страхової діяльності, вимоги до правил
страхування, умови забезпечення платоспроможності страховика, вимоги до
його статутного капіталу, формування страхових резервів, правила і напрями
розміщення коштів страхових резервів тощо.
Загальні аспекти державного регулювання страхування професійної
відповідальності характеризують такі основні законодавчі акти:
Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 року [2];
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» від 12. 07. 2001 року [3];
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми
розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки» від 02. 02. 2001 року
[6] та інші.
Система заходів прямого державного регулювання-нагляду страхування
професійної відповідальності включає:
- реєстрацію страхових компаній;
- видачу ліцензій на проведення певних видів страхування;
- здійснення контролю за діяльністю страховиків.
Порядок реєстрації страховиків визначений «Положенням про єдиний
державний реєстр страховиків (перестраховиків) України» (від 9 грудня 1996р.).
Єдиний державний реєстр страховиків України – це система збору,
обліку, нагромадження та зняття з реєстру даних, що стосуються
ліцензування страхової діяльності і нагляду за страховою діяльністю
страховиків. У Реєстр заносяться дані про страховиків, які одержали ліцензію
на здійснення страхової діяльності. Ліцензія є обов'язковою. Вона видається
на проведення конкретних видів страхування і перестрахування.
Порядок

реєстрації,

ліцензування

та

контролю

за

діяльністю

страховиків визначений в Законі України «Про страхування» [1] та в іншій
нормативно - законодавчій базі зі страхування [2; 3; 6].
Від організації державного страхового нагляду, його функціонування
залежить подальший розвиток страхової діяльності, її спрямованість на
вирішення економічних проблем в державі, адже страхові компанії, збираючи
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та накопичуючи значні грошові кошти, живлять своїми вкладеннями
банківську систему, надають страховий захист великій кількості фізичних та
юридичних

осіб,

мають

можливість

широкого

та

довготривалого

використання страхових коштів і тим самим вирішувати інвестиційні потреби
суб'єктів господарювання.
Державне регулювання також важливе для проведення послідовної
політики стосовно форм, методів і масштабів участі іноземного капіталу в
страховому бізнесі. Взаємовідносини страховика й держави будуються на
таких принципах [12, c. 77]:
страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава – за
зобов'язаннями страховика;
не допускається, за винятком обов'язкових видів страхування,
страхування

життя,

майна

громадян,

перестрахування,

страхування

експортно-імпортних поставок під гарантію держави та діяльності страхових
посередників, будь-яке централізоване регулювання (уніфікація, обмеження,
обов‘язковість тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) і страхових сум
(страхового

відшкодування),

умов

укладання

страхових

договорів,

взаємовідносин страховика та страхувальника, якщо вони не суперечать
законодавству України;
держава гарантує дотримання й захист майнових та інших прав і
законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції в здійсненні
страхової діяльності;
утручання в діяльність страховиків з боку державних та інших органів
забороняється, якщо воно не пов'язано з повноваженнями органів, які
здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю страховиків.
Після 26 квітня 2003 року спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади у сфері страхування є Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України, яка діє відповідно до Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
Указом Президента України від 4 квітня 2003 року [9, с. 11]. Крім
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спеціального органу державного контролю, постановою Кабінету Міністрів
України в 1996 р. було створено Експерту Раду з питань страхування при
Кабінеті Міністрів України. Функціонування Експертної ради дозволяє
розглядати питання та вирішувати проблеми страхування вже на стадії
розробки законів, а не після їх прийняття, тобто реально впливати на захист
інтересів страховиків та інших суб'єктів страхового ринку [4, с. 69].
Державно-правове

регулювання

страхування

професійної

відповідальності України здійснюють також органи законодавчої, виконавчої
та судової влади.
У зв'язку з демонополізацією страхування в Україні органи державної
влади й управління не здійснюють безпосереднього керівництва страховою
діяльністю. До їхньої компетенції входить створення правового середовища для
страхового ринку шляхом прийняття та видання законів, постанов, інструкцій
та інших нормативних актів, а також здійснення контролю та нагляду за
дотриманням законодавства у сфері страхування.
До системи органів регулювання входять ще: Національний банк
України, який здійснює валютне регулювання, Державна податкова
адміністрація України – податкове регулювання, Антимонопольний комітет –
антидемпінгове та антимонопольне регулювання, Державний комітет з питань
регуляторної політики та підприємництва – регуляторну політику, Фонд
державного майна України – управління частками державного майна,
Господарський суд – розгляд спірних питань у страхуванні.
Державний нагляд за страхуванням професійної відповідальності має
бути спрямовано на посилення якості виконання функцій щодо запобігання
банкрутству

страховиків,

порушенню

ними

зобов'язань

перед

страхувальниками, здійсненню псевдострахування з метою відмивання
коштів, виплати керівникам та іншим відповідальним особам підприємств,
установ та організацій, особливо державного сектору, незаконних комісійних
винагород.
Особливою

формою

вияву

державного

регулювання

страхової

діяльності є розроблення типових Правил страхування. В Україні зазначена
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вище форма державного регулювання не виявляється так, як в інших
державах світу. Для всіх суб‘єктів страхових правовідносин розроблення та
використання типових Правил страхування дає значні переваги, а тому їхнє
введення як спосіб впливу регулятивного органу на якість надання страхових
послуг в Україні буде актуальним.
Висновки.
вдосконалення

Таким
державної

чином,

формування,

політики

в

подальший

галузі

розвиток

страхування

і

повинно

здійснюватися відповідно до сучасних потреб, з урахуванням наявних
економічних можливостей і згідно з вимогами міжнародних угод та
міжнародних організацій, до яких приєдналася й Україна. Держава має
сприяти цивілізованими методами інтеграції страхового бізнесу у глобальний
ринок страхових послуг.
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М.В. Качківська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА
НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ
У статті розкрито теоретичні аспекти системи соціального захисту,
визначено сутність, зміст, проблеми в системі соціального захисту
населення та необхідність удосконалення системи соціального захисту
населення в Україні.
Ключові слова: соціальний захист, соціальні допомоги, компенсаційні
виплати, пільги, населення.
Постановка проблеми. Соціальний захист населення завжди займав і
займає одне з ключових місць в житті суспільства, держави, а також окремої
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людини. Соціальний захист населення є невід‘ємною складовою державної
соціальної політики. Сьогодні система соціального захисту населення є
неодмінним атрибутом соціальної політики держави. Соціальний захист
виступає однією із складових частин соціальної політики.
Цілями статті є аналіз та порівняння підходів до визначення поняття
«соціальний захист» різними науковцями, розгляд структури та функцій
системи соціального захисту та необхідності її реформування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні
аспекти системи соціального захисту населення залишаються в колі наукових
інтересів значної кількості науковців, зокрема Н. Борецької, Л. Васечко,
Н. Внукової, А. Гриненко, С. Засухи, Т. Кир‘язової, А. Колоска,
О. Марцинюк, В. Плиси, Д. Полозенка, В. Столярова, В. Тропіної.
Проте, незважаючи на досить широке коло розглянутих теоретичних та
практичних питань, актуальною залишається проблематика, що пов‘язана з
теоретичними основами зазначеної сфери наукових досліджень, розкриттям
сутності, змісту, структури, функцій та рівнів соціального захисту населення,
методикою оцінки ефективності системи соціального захисту населення та
окремих її складових, напрямами вдосконалення системи соціального
захисту як складової розвитку населення та механізмів державного
регулювання зазначеною сферою.
Виклад основного матеріалу. Нині система соціального захисту
населення в Україні перебуває в стадії становлення і розвитку: тривають
пошуки її оптимальної структури, формування основних функцій, провідних
напрямів діяльності на різних рівнях, відпрацювання економічно-фінансових,
організаційно-технічних засобів і важелів підтримки соціально-вразливих
верств населення та окремих громадян. За останні роки набули розвитку нові
підходи до вирішення проблем малозабезпечених верств населення,
спрямовані на забезпечення їм соціальних гарантій залежно від майнового
стану та доходів сім‘ї, посилення адресності державної підтримки та
контролю за використанням державних коштів [1, c.235].
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Соціальний захист населення розглядають з різних позицій. По перше,
як політику держави, направлену на забезпечення соціальних, економічних,
політичних і інших прав і гарантій людини. Найбільш вдало формулюється
сутність цього терміна Н. Борецькою: «соціальний захист – це система
соціальних та економічних прав та гарантій, що закріплюються державою і
реалізуються її соціальною політикою на основі механізмів забезпечення
життєвого рівня, достатнього для відтворення і розвитку особистості на всіх
етапах життєдіяльності людини». Дане визначення є досить точним, тому що
воно враховує гарантовані державою соціальні та економічні права, та вказує
мету цих гарантій – забезпечення достатнього життєвого рівня для розвитку
особистості [1, c.150].
Інший науковець, наприклад, М. Денисов визначає соціальний захист як
політику держави щодо забезпечення конституційних прав і мінімальних
гарантій людині незалежно від її місця проживання, національності, статі і віку.
Такий науковець як С. Сіденко вважає, що «соціальний захист можна
визначити як сукупність законодавчо закріплених економічних, правових і
соціальних гарантій, які надає суспільство кожному своєму члену в разі
безробіття, втрати або різкого скорочення доходів, хвороби, народження
дитини, виробничої травми, інвалідності, старості тощо».
Згідно другої позиції соціальний захист трактують як систему управління
соціальними ризиками з метою підтримки встановлених суспільством
соціальних

стандартів

життя

для

кожної

людини.

Так,

на

думку

Ю. Шклярського соціальний захист населення – це «сукупність усіх форм,
які застосовує суспільство для забезпечення захисту від ризиків захворювань,
старості, для гарантування у випадку зменшення або втрати доходу» [6, c.47].
О. Сергієнко вважає, що соціальний захист це – «реалізація права на
забезпечення в разі повної, часткової, або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних від людини причин, а також в
старості, та в інших випадках передбачених законодавством».
Кінцевою метою соціального захисту є надання кожному члену
суспільства, незалежно від соціального походження, національної або расової
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належності можливості вільно розвиватися, реалізувати свої здібності. Інша
мета – підтримання стабільності в суспільстві, тобто попередження
соціальної напруженості, яка виникає у зв‘язку з майновою, расовою,
культурною, соціальною нерівністю. Численні дослідження свідчать, що
соціального забезпечення потребують майже всі верстви населення, щоб
безпосередньо реалізувати свої природні, професійні та інші можливості.
Саме соціальне забезпечення повинно виробити гарантії для населення, для
його адаптації до ринкових відносин, а також зорієнтувати політику держави
та державних інституцій на людину [4, c.145].
Соціальний захист населення як система, діюча в ринкових умовах, є
комплексом нормативних актів, форм, методів та дій, що мають забезпечити:
–

установлення

передбаченого

Законом

України

періодично

оновлюваного гарантованого прожиткового мінімуму. На його основі
визначається нижня межа заробітної плати, формується система пенсій та
допомоги, гарантується обслуговування в житлово-комунальній та соціальнокультурній сферах;
– диференційний підхід до різних соціально-демографічних верств
населення залежно від ступеня їх економічної самостійності, працездатності
та можливості отримання доходів;
– реалізацію прав кожного громадянина на працю і отримання
гарантованого

мінімуму

доходів,

достатнього

для

нормальної

життєдіяльності працюючого та його сім‘ї;
– державні гарантії по оплаті найманої праці, встановленням її
мінімального рівня, незалежно від об‘єкта прикладання праці: у власному
виробництві,

кооперативі,

асоціації,

акціонерному

товаристві

або

державному підприємстві [2, c.14];
– надання різних форм допомоги безробітним: виплати по безробіттю,
організація

громадських

спеціальності,

з якої

робіт,

є вільні

перепідготовка

та

отримання

робочі місця, створення умов

започаткування власної справи;
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нової
для

– державні гарантії щодо підтримки необхідного рівня життя
малозабезпеченим категоріям населення;
– індексування грошових вкладів населення у випадку зростання цін на
товари та послуги;
– грошову компенсацію населенню при здійсненні реформ цін;
– розробку та законодавче врегулювання всього комплексу заходів, що
представляють у всій повноті систему соціального захисту всього населення
(працюючих,

непрацюючих

у

працездатному

віці,

непрацездатних,

пенсіонерів, інвалідів, підростаючого покоління, багатодітних матерів,
неповні та малозабезпечені сім‘ї).
Система соціального захисту населення в Україні регулюються різними
нормативними актами. На сьогодні в Україні прийнято ряд нормативноправових актів, які регламентують окремі питання соціального обслуговування.
Такими актами, насамперед, виступають Закони України «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку», «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у зв‘язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами зумовленими похованням», «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». У цих
законах містяться норми, що окреслюють загальні положення права на
соціальне обслуговування окремих категорій громадян [5].
Правовим актам, які врегульовують питання надання в Україні
соціальних послуг, притаманні неадекватність термінологічного апарату, не
чіткість визначень функцій, цілей і напрямів роботи відповідних інститутів.
Державну політику у сфері соціального захисту та соціального забезпечення
визначають різні законодавчі акти, серед яких провідне місце належить
законам України, указам Президента та постановам Кабінету Мінiстрів
України.
Суттєвим недоліком сучасної законодавчої бази у сфері соціального
обслуговування є відсутність базового, комплексного нормативно-правового
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акта, який би визначав основоположні положення, поняття та зміст права
громадян на соціальний захист.
Неефективність системи соціальних послуг визначається низьким
рівнем адресності в наданні соціальної підтримки та допомоги. «Соціальний
захист та соціальне забезпечення» – найбільша видаткова стаття зведеного
бюджету України. Загальний обсяг фінансування за цією видатковою статтею
значно перевищує видатки на охорону здоров‘я, освіту та економічну
діяльність.
Держава домінує в системі соціальних послуг, оскільки їх надання
віднесено лише до компетенції міністерств. Ця система базується на
розгалуженій, корумпованій мережі державних і комунальних закладів
соціального захисту та соціальних служб.
Недостатність механізмів впровадження норм правових актів – не дає
змоги повністю реалізовувати заходи щодо надання соціальних послуг.
На сьогоднішній день в Україні у сфері соціального захисту та соціального
забезпечення присутня непрозора система пільг і соціальних виплат. Держава
утримує громіздку мережу комунальних та державних закладів соціальних
служб та соціального захисту, натомість реальне соціальне обслуговування
населення залишається на низькому рівні. Система адміністрування пільг та
обліку категорій громадян, які мають право на отримання пільг, є настільки
складною, що присутня велика кількість зловживань [3, c.92].
З метою посилення ефективності системи соціального захисту
основними напрямами її реформування повинна стати реалізація ряду
заходів, а саме:
–скорочення переліку соціальних виплат, відмова від надання тих
видів допомоги, які не дають очікуваного соціального ефекту;
– замінити надання соціальних пільг на систему адресної соціальної
допомоги, яка забезпечуватиме надання соціальної підтримки тим, хто її
дійсно потребує, а також відбудеться економія значної частини державних
коштів;
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–

удосконалити законодавство у сфері соціального захисту,

скоротити кількість нормативно-правових актів, які регулюють цю сферу.
Ухвалити декілька законів, які будуть визначати основний перелік
соціальних послуг в державі, прозоро описуватимуть функції, цілі і напрями
роботи відповідних інститутів;
– запровадити систему штрафів для громадян, які користуються
пільгами, що їм не належать. А також спростити систему адміністрування
пільг та обліку категорій громадян, які мають право на отримання пільг для
того, щоб зменшити велику кількість зловживань.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити
висновок про те, що єдиного підходу до визначення поняття «соціальний
захист» немає. Різні науковці визначають дане поняття згідно різних позицій.
У системі соціального захисту України присутня низка проблем, які
потребують негайного вирішення. Непрозора законодавча база, присутність
великої кількості неефективних соціальних пільг, недосконала система
фінансування та бюрократія а органах соціального захисту. Отже система
соціального захисту потребує реформування, впровадження нових шляхів та
методів, котрі без додаткових затрат коштів, матеріальних засобів дозволять
працювати більш результативно на користь тих, хто потребує соціального
захисту. Такими напрямками є: перехід від надання пільг та дотацій до
адресної допомоги, удосконалення законодавства у соціальній сфері,
скоротити перелік неефективних соціальних виплат, зменшити монополізація
держави на ринку соціальних послуг. Реформування системи соціального
захисту допоможе зменшити видатки державного бюджету та покращить
добробут незахищених верств населення.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
В

статті

запропоновано

теоретичні

положення

забезпечення

фінансової безпеки банку, що були складені з обґрунтованої системи
принципів реалізації стратегії, ключових характеристик та основних
завдань, переліку внутрішніх та зовнішніх загроз, що можуть становити
небезпеку для реалізації інтересів та пріоритетних цілей комерційного
банку. Виявлення та усвідомлення таких принципів дозволяє сформувати
систему забезпечення надійної фінансової безпеки банку.
Ключові слова: комерційний банк, управління банківською установою,
менеджмент банку, Національний банк України.
Постановка проблеми. Визначення переліку основних завдань щодо
вдосконалення управління діяльністю банківських установ на сучасному
етапі дає підстави стверджувати, що формування ефективної системи
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управління діяльністю банків обумовлює необхідність вдосконалення
механізму регулювання економічних відносин, визначення відповідних
правил і процедур прийняття фінансово-економічних рішень. Банківська
політика має бути спрямована на мінімізацію втрат для збереження
надійності та стійкості банків, що потребує від них виконання завдань
удосконалення механізмів управління активами й пасивами, пошуку
адекватних для умов кризи методів управління ресурсами з метою
оптимізації їх складу і вартості. В умовах надзвичайно складного періоду для
банківського сектору виникає необхідність розроблення відповідного
теоретичного підґрунтя, адже тільки науково обґрунтовані антикризові
заходи сприятимуть швидкому подоланню кризових явищ. Це, своєю чергою,
можливе тільки на основі високого рівня розвитку теорії банківської справи в
цілому і такої її важливої складової, як теоретико-методологічні засади
регулювання діяльності комерційних банків.
Метою статті є дослідження основ системи управління діяльністю
комерційних банків та визначення її ролі в розвитку банківських установ.
Аналіз останніх наукових досліджень. На сучасному етапі розвитку
економічної думки у фінансовій площині здійснюється багато наукових
досліджень, метою яких є розгляд та встановлення взаємозв‘язків між тими
процесами, що відбуваються на в банківській системі України. Зокрема,
дослідження

проблем

відображено

у

регулювання

наукових

працях

діяльності
вчених

комерційних

О.Заруби,

банків

І.Зятковського,

Т.Клебанової, Л.Примостки), О.Лаврушина, Ю.Масленчикова, О.Петрова,
П.Роуза, Дж.Сінки тощо.
Виклад основного матеріалу. Визначення переліку основних завдань
щодо вдосконалення управління діяльністю банківських установ на
сучасному етапі дає підстави стверджувати, що формування ефективної
системи

управління

діяльністю

банків

обумовлює

необхідність

вдосконалення механізму регулювання економічних відносин, визначення
відповідних правил і процедур прийняття фінансово-економічних рішень.
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Метою системи управління діяльністю комерційних банків є визначення
раціональних вимог та методичних засад побудови оптимальних організаційних
структур

і

режимів

роботи

функціонально-технологічних

систем,

які

забезпечують планування та реалізацію фінансових операцій банку й
підтримують його стійкість при заданих параметрах, спрямованих на збільшення
власного капіталу та прибутку за умов зберігання стабільності банку.
До загальних завдань, що вирішуються у системі управління банком,
відносяться:

визначення

конкретних

цілей

розвитку;

виявлення

пріоритетності цілей і послідовності їх реалізації; розробка стратегії розвитку
банку; розробка системи заходів для вирішення проблем на різні часові
періоди; визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;
встановлення контролю за виконанням поставлених завдань.
Специфіка функціонування банку, як одного з найважливіших елементів
кредитно-фінансової системи зумовлює необхідність комплексного підходу
до вибору основних напрямів системи управління. Процес дослідження
найкраще починати з визначення місця і ролі управління діяльністю в
системі менеджменту банку (рис. 1).
Система управління діяльністю комерційного банку базується на
наступних

принципах:

визначення

характерних

особливостей

функціонування банку; комплексності характеру управління; закріплення
функціональних обов‘язків, прав і відповідальності всіх учасників процесу
управління; виконання нормативних вимог до діяльності банків з боку
регулюючих органів; забезпечення взаємозв‘язку з іншими складовими
системи управління діяльністю банку [2].
В разі визначення системи управління діяльністю комерційного банку з
погляду системи економічного управління, її можна представити як
сукупність організаційно-структурної підсистеми – об‘єкт та суб‘єкт
управління,

функціональної

підсистеми

забезпечення,

підсистеми

ефективна

(інструменти

взаємодія

яких

досягнення цілей функціонування комерційного банку.
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управління)

та

спрямована

на

Однією з ключових складових структури системи управління діяльністю
комерційного банку є інструменти управління, а саме: планування, аналіз,
регулювання та контроль.
Система
управління діяльністю банку

Підсистема організаційного
менеджменту
Підсистема управління
банківською політикою
Підсистема управління
активами
Підсистема управління
пасивами

Підсистема управління
ліквідністю

Підсистема
управління
фінансами

Підсистема управління
валютними ресурсами

Підсистема
ризик-менеджменту
Підсистема інформаційного
менеджменту

Рис. 1. Компоненти системи управління діяльністю комерційного
банку
Під системою управління діяльністю комерційного банку необхідно
розуміти

сукупність

форм

організації

внутрішніх

відносин,

способів

формування ресурсів та їх використання з метою досягнення поставлених перед
банком цілей з урахуванням мінливих умов зовнішнього середовища [3].
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Система управління діяльністю комерційного банку має свою
специфіку, що визначається такими рисами:
- особливість цілей;
- кількісними показниками (клієнтура, обсяг депозитів, кредитних
вкладень, інвестицій, обсяг операцій і послуг тощо);
- набором якісних чинників (показники доходів і витрат, швидкість
обороту коштів, трудомісткість операцій, ступінь задоволення запитів
клієнтів з обсягу, структури, якості послуг, що надаються, можливості банку
із забезпечення конфіденційності переговорів, інформаційна безпека тощо);
- соціальними характеристиками персоналу (у тому числі професійна
підготовка, ставлення до праці, вирішення соціальних проблем);
- регулюванням банківської діяльності з боку держави;
- різноманіттям сфери управління.
Для банку доцільним є розгляд і використання аналізу, планування і
контролю в розрізі управління діяльністю. Якщо розглядати види діяльності
банку, то можна зауважити, що фінансова діяльність є не тільки основною
для банку, але і займає домінуючу питому вагу при формуванні чистого
прибутку банку (рис. 2).
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Звичайна

Надзвичайна

Банківська операційна
(фінансова)

Інша звичайна
(господарська)

Основна

Інша банківська
операційна

Процентна

Непроцентна

Рис. 2. Види діяльності комерційного банку
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Збільшення прибутковості та зниження ризику є двома основними
напрямками системи управління діяльністю комерційного банку.
Інструментом управління є складові системи управління. Щоб чітко
визначити функції системи управління, необхідно звернутися до світової
практики, де вона розглядається з точки зору системного, процесного та
ситуативного підходу [1].
При системному підході система управління в банку розглядається як
управління сукупністю окремих підсистем – працівників, структури,
технології, а також фінансів, маркетингу та інших об‘єктів управління, які
зорієнтовані на досягнення різних цілей в умовах зовнішнього середовища,
що змінюється (рис. 3).
Система управління банком

Суб‘єкт – керуюча підсистема

Об‘єкт – керована підсистема

Нормативне
забезпечення

Нормативи

Ліміти

Резерви

Інструменти

Нормативне
забезпечення

Аналіз

Планування

Формування
ресурсів для
господарської
діяльності

Контроль

– підсистема управління фінансовою діяльністю
– підсистема управління господарською діяльністю

Рис. 3. Система управління діяльністю комерційного банку
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З цієї точки зору виділяють: управління персоналом та організаційну
структуру управління; управління банківськими технологіями; управління
фінансами; управління маркетингом.
Більш детально функціональну модель системи управління діяльністю
банку можна відобразити у вигляді трирівневої схеми, де в кожній з функцій
менеджменту виділені окремі блоки, необхідні для успішного управління
діяльністю комерційному банку (рис. 4).
Менеджмент (система управління діяльністю
комерційного банку)

Планування

Аналіз

фінансова
модель і план
операцій

оперативний

бюджет

підсумковий

прогнозні
показники

перспективний

попередній

Регулювання

Контроль

управління
прибутковістю

попередній

управління
ризиками

поточний

управління
ліквідністю

майбутній

Рис. 4. Функції менеджменту в комерційному банку
Функціонування

механізму

управління

в

комерційному

банку

передбачає постійну взаємодію функцій планування, обліку, аналізу,
регулювання та контролю в процесі прийняття оптимальних управлінських
рішень керівництвом та структурними підрозділами банку для досягнення
цілей та виконання завдань. Планування базується на стратегічному плані
розвитку банку в частині визначення концепції його розвитку, формування
стратегічної мети банку та на тактичному плані на майбутній період в
частині визначення заходів та постановки конкретних завдань з досягнення
стратегічної мети, розробки тактики виконання поставлених завдань.
Зокрема, до фінансового плану входить:
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- розробка фінансової моделі банку;
- формування прогнозного балансу ресурсів та вкладень,
- розрахунок прогнозних фінансових результатів,
- складання плану руху капіталу, плану банківських операцій, плану
розробки та впровадження нових банківських продуктів та послуг;
- формування бюджету банку на рік в його прибутковій та видатковій
частині;
- встановлення лімітів витрат на утримання банку, визначення
мінімальної, достатньої маржі та прибуткової частини бюджету, розрахунок
податкових платежів та обов'язкових відрахувань;
- розрахунок прогнозних показників та нормативів.
Однією

з

основних

функцій

системи

управління

діяльністю

комерційного банку є фінансовий аналіз, завданнями якого є:
- визначення показників та нормативів діяльності банку, встановлених
зовнішніми регулювальними органами;
- визначення та аналіз показників, що характеризують процес
управління активами та зобов‘язаннями банку в цілому та управління
окремими видами його активних операцій із врахуванням забезпечення
ліквідності вкладених в нього коштів;
- визначення та аналіз показників, що характеризують процес
управління комісійними та торговими операціями банку;
- визначення внутрішніх показників та нормативів, що регулюють
ступінь ризику (в тому числі ризику ліквідності) банківських операцій;
- визначення та аналіз показників прибутковості діяльності банку та
ефективності процесу управління капіталом (власними коштами) банку;
- визначення та аналіз показників ефективності окремих підрозділів
банку та окремих видів операцій, аналіз факторів, які впливають на
показники ефективності [3].
Особливістю фінансового аналізу діяльності банку є те, що дані аналізу
використовуються як база для решти функцій. Так, результати попереднього
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аналізу

оціночні

показники

використовуються

в

процесі

фінансового

планування, результати оперативного аналізу в процесі прийняття рішень при
виконанні регулювальних функцій, результати кінцевого та перспективного
аналізу використовуються при виконанні контрольних функцій, а також в
процесі прийняття рішень стосовно подальшого розвитку банку.
Функція

регулювання

передбачає

оперативне

управління

прибутковістю банку; оперативне управління фінансовими ризиками банку;
оперативне управління грошовими коштами з метою підтримання необхідної
ліквідності банку.
Управління прибутковістю банку є кінцевою метою управління
діяльністю комерційного банку. Під управлінням прибутковістю розуміють
як ефективність роботи банку в цілому, так і ефективність окремих видів
операцій. При цьому необхідно враховувати, що фінансові операції банку
практично завжди пов‘язані з ризиком. Ризик означає, що може бути
отриманий прибуток, менший за очікуваний, або, що операція призведе до
збитків. Тому заходи, які приймаються для зменшення чи повного
виключення ризику при проведенні тієї чи іншої операції, будуть сприяти
збільшенню можливого прибутку. В структурі коштів банку основну частину
складають залучені кошти (зобов‘язання) депозити до запитання, строкові
депозити юридичних та фізичних осіб, кошти, залучені від інших банків чи
інвесторів. Ця обставина при управлінні фінансами банку зумовлює
важливість проблеми ліквідності вкладених в банк коштів, або, іншими
словами, спроможності банку своєчасно виконувати вимоги по поверненню
вкладених в нього коштів та виплаті відповідного доходу. Таким чином,
невід‘ємною частиною управління фінансовими операціями з метою
забезпечення їх прибутковості є прийняття заходів по зниженню пов‘язаних з
ними ризиків та заходів щодо забезпечення ліквідності банку.
Контроль зводиться до перевірки відповідності результатів діяльності
банку заданим параметрам і включає: контроль за дотриманням нормативів
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ліквідності банку;

контроль за дотриманням лімітів та показників,

встановлених з урахуванням різноманітних фінансових ризиків; контроль за
виконанням планових завдань, які відображують необхідні обсяги та
ефективність операцій банку.
Інформаційною базою системи управління діяльністю комерційного
банку є внутрішня інформація бухгалтерського обліку (фінансового,
управлінського, статистичного характеру), внутрішньобанківська правова та
нормативна

база

та

зовнішня

економічна

інформація

(фінансового,

макроекономічного та статистичного характеру), правова та нормативна база
законодавчих органів. Таким чином, розкриття сутності всіх складових
елементів

системи

управління

діяльністю

комерційного

банку

дає

можливість розкрити його сутність і дати визначення.
Система управління діяльністю комерційного банку – це складова
системи управління банком, яка передбачає цілеспрямовану дію керуючою
підсистемою (суб‘єкт) на керовану підсистему (об‘єкт підсистеми
управління фінансами) шляхом використання таких інструментів, як
аналіз, планування, регулювання та контроль і відповідного нормативного
забезпечення (рис. 5).
У наведеній схемі відображені всі необхідні елементи з урахуванням
взаємозв‘язку та взаємозалежності між ними:
- об‘єкти менеджменту;
- суб‘єкти менеджменту;
- функції менеджменту та основні блоки цих функцій;
- інформаційна база менеджменту.
У функціонально-організаційній моделі системи управління діяльністю
комерційного

банку

представлені

основні

фінансові

служби

та

їх

взаємозв‘язок. Такі підрозділи, як аналітична служба, служба планування,
казначейство та відділ контролю призвані охопити в повному обсязі всі
функції системи управління діяльністю комерційного банку.
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Система управління
діяльністю

Фінансовий
директор

Аналіз

Аналітична служба

Планування

Регулювання планування

Служба планування

Казначейство
планування

Контроль
планування
Відділ контролю і
планування

Інформаційна база
Внутрішня

Зовнішня

Бухгалтерія

Служба макроаналітики

Зовнішнє середовище

Рис. 5. Функціонально-організаційна модель системи управління
діяльністю комерційного банку
Завданням служб комерційного банку є організація скоординованого
процесу по ефективному управлінню банківськими операціями через планові
завдання, ліміти, пропорції, межі та параметри для окремих видів операцій,
виконання яких для всіх підрозділів обов‘язкове. Очолює ці служби
фінансовий директор. Концентрація всіх служб в одних руках дає можливість
налагодити як вертикальний, так і горизонтальний зв‘язок між працівниками
цих служб, що значно підвищує ефективність їх роботи.
Слід зазначити, що в сучасних умовах важливого значення набуває
комплексний підхід щодо планування діяльності, який включає стратегічне,
тактичне та оперативне планування.
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Висновки. Система управління діяльністю комерційного банку – це
сукупність форм організації внутрішніх відносин, способів формування
ресурсів та їх використання з метою досягнення поставлених перед банком
цілей з урахуванням мінливих умов зовнішнього середовища. Система
управління діяльністю комерційного банку – це складова системи управління
банком, яка передбачає цілеспрямовану дію керуючою підсистемою (суб‘єкт)
на керовану підсистему (об‘єкт підсистеми управління фінансами) шляхом
використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання та
контроль і відповідного нормативного забезпечення.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
У

статті

розглянуто

теоретичні

основи

функціонування

ринку

фінансових послуг в Україні, визначено його ознаки, охарактеризовано
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державне регулювання на ринку фінансових послуг та вказано цілі й завдання
подальшого розвитку ринків фінансових послуг.
Ключові слова: ринок фінансових послуг, фінансова послуга, учасники ринку
фінансових послуг, фінансові посередники, об’єкт ринку фінансових послуг.
На сучасному етапі економічних перетворень важливим є подальший
розвиток теоретико-методологічних засад функціонування ринку фінансових
послуг, підходів щодо запровадження дієвих механізмів захисту інвесторів на
фінансовому ринку, системи розкриття інформації на ринку цінних паперів,
відповідних

інструментів

розвитку

фондового

ринку

та

інвестиційної

інфраструктури, що сприятиме підвищенню рівня спроможності, забезпечення
ефективного функціонування ринку фінансових послуг в умовах світової
глобалізації. Зазначене свідчить про актуальність даної статті та обумовило
визначення її мети, об‘єкту і предмету дослідження.
Метою дослідження є розкриття теоретичних засад функціонування
ринків

фінансових

послуг

та

удосконалення

механізму

державного

регулювання фінансових ринків як однієї з вагомих складових фінансової
системи країни.
Сучасна ринкова економіка має характерні ознаки складної системи
господарювання, в якій тісно взаємодіють такі учасники, як: фінансово –
кредитні інститути та суб‘єкти господарювання. На сьогоднішній день одним
із головних складових цього полісистемного утворення постає ринок
фінансових послуг. Ринок фінансових послуг як складова фінансової системи
держави є ефективним механізмом перерозподілу фінансових ресурсів між
секторами економіки, суб‘єктами підприємницької діяльності, державою і
населенням, учасниками бюджетного процесу, міжнародними фінансовими
інститутами.
Питанням розвитку ринків фінансових послуг та його впливу на
соціально-економічний розвиток країни присвячено праці вітчизняних
вчених: О. Барановського, М. Бурмаки, О. Василика, В. Гейця, А. Єрмошенко,
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В. Корнєєва, І. Лютого, С. Науменкової, В. Міщенка, О. Мозгового,
В. Опаріна, І. Павленка, В. Суторміної, В. Федосова, В. Ходаківскої,
І. Чугунова, В. Шелудько, І. Школьник та інших.
Згідно Закону України « Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. ғ 2664 – ІІІ
ринок фінансових послуг є сферою діяльності учасників ринку фінансових
послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг[1].
За економічною сутністю ринок фінансових послуг – це система
економічних відносин, що виникають між його суб‘єктами (власниками
фінансових ресурсів, їх користувачами, фінансовими посередниками,
спеціальними державними органами влади та контролю) при формуванні
попиту і пропозиції на фінансові послуги як специфічний продукт, що
опосередковує розподіл і перерозподіл фінансових активів в процесі їх
купівлі-продажу[5, с.198].
В організаційному аспекті ринок фінансових послуг – це сукупність
фінансових інститутів, що обумовлюють рух коштів від власників
фінансових ресурсів до їх користувачів під контролем державних органів
управління.
Автори Науменкова С.В. та Міщенко С.В. за економічною сутністю
визначають ринок фінансових послуг як сукупність економічних відносин,
що виникають між його суб‘єктами при формуванні пропозиції та попиту
на послуги, які пов‘язані зі здійсненням операцій із грошовими
коштами [6, с.5].
Ринок фінансових послуг є важливою базою для розвитку вітчизняного
виробництва,

створення

належних

умов

нарощування

економічного

потенціалу країни. Розвинений ринок фінансових послуг забезпечує
фінансування реального сектору економіки через залучення фінансових
ресурсів, здійснення платежів та перерозподіл грошових коштів [7,с.9].
Ринку фінансових послуг в Україні притаманні деякі ознаки (рис. 1.).
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Основні ознаки ринку фінансових послуг

Ринок фінансових послуг
постає як сфера взаємодії
фінансових посередників із
клієнтами.

Обслуговування клієнтів
відбувається в процесі
здійснення операцій із
фінансовими активами.

Ринок фінансових послуг має
характер організованого ринку
на основі укладання відповідних
угод або продажу цінних
паперів.
Рис. 1. Основні ознаки ринку фінансових послуг
Діяльність на ринку фінансових послуг ґрунтується на основі
дотримання таких принципів (таблиця 1).
Таблиця 1
Принципи, на яких ґрунтується діяльність на ринку фінансових послуг
ғ
з/п
1

Принципи

Характеристика

Добровільність

2

Відповідальність

3

Відповідність

Добровільність при виборі спеціалізації фінансових
та банківських установ на окремих видах діяльності,
продуктах або операціях; неприпустимим є
застосування адміністративних методів
запровадження конкретних форм спеціалізації, а
також добровільності реорганізації стійких
кредитних установ.
Відповідальність при виборі сфери діяльності, яка
покладається на засновників ( учасників) фінансово –
кредитних установ.
Відповідність нормам права в процесі здійснення
діяльності, за умов, якщо параметри прийнятих
організацією ризиків знаходитимуться у межах
загальновстановлених пруденційних норм.
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Об‘єктом відносин на цьому ринку є фінансові послуги, надання яких
стримує інфляційні прояви в державі, сприяє стабілізації її фінансового
становища, впливає на рівень матеріального добробуту населення. У країнах
з розвинутою ринковою економікою частка фінансових послуг досягає в
середньому 5-8 % валової доданої вартості.
Під фінансовою послугою запропоновано розуміти результат здійснення
операцій з фінансовими активами (валюта, депозити, кредити та позики, цінні
папери, деривативи) в інтересах споживачів та задоволення їх потреб, що
безпосередньо зумовлюють рух фінансових ресурсів з метою збереження
реальної вартості фінансового активу та отримання прибутку [7, с.15].
До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках
банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з
цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових
активів. Треба зазначити, що функціонування цих ринків є взаємопов'язаним,
недостатній рівень розвитку одного з них позначається на розвитку усіх
інших.
Суб‘єктами

надання

фінансових

послуг

виступають

учасники

фінансового ринку:
З одного боку, замовники, тобто споживачі фінансових послуг;
З іншого боку – фінансові організації (юридичні особи) та фізичні
особи, що надають фінансові послуги [2, c.85].
Відповідно до Закону України « Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» учасниками ринку фінансових
послуг є суб‘єкти підприємницької діяльності, які мають право здійснювати
діяльність із надання фінансових послуг на території України, та споживачі
таких послуг [1].
Суб'єктами ринку фінансових послуг є:
- фізичні особи та юридичні особи, які виступають у ролі
постачальників та споживачів фінансових послуг;
- фінансові посередники, які одержують для управління гроші клієнтів і
повинні, виконуючи правила й вимоги банківського та інвестиційного
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менеджменту, одержати дохід у розмірі, що дозволяє задовольнити вимоги
клієнта та мати середню для цього виду діяльності норму прибутку.
Наслідки виникнення фінансової кризи в Україні засвідчили той факт,
що рівень державного регулювання на ринку фінансових послуг виявився
недостатньо ефективним і надійним. Незважаючи на тривалий період часу,
який пройшов з того моменту, питання щодо регулювання фінансового
сектора

України

з

боку

держави

залишається

досі

актуальним

і

проблематичним [3, с.93].
Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг
здійснюється шляхом:
Ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування
діяльності з надання фінансових послуг.
Нормативно – правове регулювання діяльності фінансових
установ.
Нагляду за діяльністю фінансових установ.
Застосування уповноваженими державними органами заходів
впливу.
Проведення інших заходів з державного регулювання ринків
фінансових послуг[4, с.154 – 155].
Основні риси ефективного регулювання ринків фінансових послуг, які
сприяють стабільному економічному зростанню:
по-перше, не повинно бути ніяких перешкод для входження й
виходу з ринків і фінансових систем;
по-друге, ринки повинні бути відкриті для найширшого кола
учасників, які відповідають обумовленим критеріям допуску;
по-третє, розвиваючи свою політику, регулятивні органи повинні
враховувати вплив встановлених вимог;
по-четверте, на всіх, хто бере на себе конкретне фінансове
зобов'язання, повинен накладатися однаковий регулятивний тягар [5, с. 206].
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Варто констатувати, що внаслідок проведення ( починаючи з 2010 р.)
адміністративної реформи, нині органами, що здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, є:
1.

Національний банк України – щодо ринку банківських послуг;

2.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків

фінансових послуг – щодо інших ринків фінансових послуг, у межах,
визначених законодавством;
3.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – щодо

ринків цінних паперів.
Антимонопольний

комітет

України

та

інші

державні

органи

здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків фінансових послуг та
отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених
законом[4, с. 156].
Слід наголосити, що Європейський вибір означає, насамперед,
економічні та соціальні перетворення. Цілями та завданнями України при
цьому є глибокі та якісні перетворення у всіх сферах суспільного життя.
З огляду на світові тенденції глобалізації та євроінтеграції можна
визначити такі цілі й завдання подальшого розвитку ринків фінансових
послуг:
1) формування конкурентоспроможних ринків фінансових послуг в
Україні;
2) підвищення рівня прозорості, капіталізації та ліквідності ринків
фінансових послуг;
3) удосконалення інфраструктури ринків фінансових послуг;
4) формування сприятливого податкового клімату для учасників ринків
із метою збільшення обсягів інвестицій.
Отже, для стабільного та ефективного функціонування фінансового
ринку необхідно запровадити дієві механізми фінансового регулювання, що
надасть можливість створити цілісний, високоліквідний та стійкий ринок
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фінансових послуг, здатний інтегруватися у відповідні світові фінансові
інституції. Важливим є подальша гармонізація основних напрямів розвитку
вітчизняного ринку фінансових послуг до міжнародних вимог, підвищення
якісного рівня державного регулювання фінансових ринків та його впливу на
соціально-економічне середовище. Виваженість при прийняті рішень щодо
управління фінансовим ринком як одним із пріоритетних секторів економіки
впливатиме на результативність державної економічної політики у цілому.
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УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД СПІВПРАЦІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
У статті розглянуто проблематику взаємодії комерційних банків України зі
страховими компаніями, вказано вигоди обох сторін від інтеграції
організацій та охарактеризовано напрямки їх співпраці. А також наведено
особливості взаємодії банків та страхових компаній на національному
ринку.
Ключові слова: страхова компанія, комерційний банк, капітал, інтеграція,
банківсько-страхові групи.
Активізація та глобалізація взаємодії страхових компаній та банків являє
собою загальносвітову тенденцією. Найбільшого поширення отримали
взаємні вкладення у капітал, страхова компанія є акціонером банку або банк
є акціонером страхової компанії. Взаємні вливання шляхом акціонування
отримують розвиток, а також стосуються використання коштів банків задля
збільшення суми статутного капіталу страхових організацій, вимоги до якого
регулярно зростають.
Для

страхових

компаній

банки

є

пріоритетними

фінансовими

інститутами, що забезпечують підвищення ефективності використання
фінансових ресурсів страховиків. Тому основним критерієм для розподілу
взаємодії суб‗єктів страхового сектора і банківської сфери є ступінь
інтеграції їхньої діяльності, в чому і полягає актуальність даного
дослідження.
Метою написання статті є дослідження українського досвіду взаємодії
банківських установ та страхових компаній на сучасному етапі.
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Взаємодія банків і страхових компаній, яка чітко простежується в історії
розвитку

фінансового

ринку,

перш

за

все

пояснюється

тим,

що

конкурентним банківському капіталу за розміром може бути тільки
страховий.
Передумовою та рушійною силою інтеграційних процесів з боку
страхової компанії є існування у страховому бізнесі значних грошових
ресурсів, дуже привабливих для банків "довгих грошей", які потребують
професійного інвестування, збереження та примноження; а з боку банків необхідність компетентного управління фінансовими ризиками, існування
великої клієнтської бази, легкий доступ до споживачів фінансових ресурсів,
потреби яких постійно змінюються, розвиваються і вимагають розширення
асортименту послуг.
Сьогодні, на ринку фінансових послуг склався ряд тенденцій та
напрямків розвитку, які суттєво впливають на якість та специфіку послуг
фінансових установ. Зокрема, до них можна віднести домінування
банківського сектору над всіма іншими на фінансовому ринку. Таким чином,
взаємодія банків і страхових компаній вигідна обом, оскільки це дає
можливість:
•

проникнення на нові ринки ;

•

значно розширити клієнтську базу;

•

акумулювати кошти в одній системі [1, с. 35].

Серед страхових послуг для банківських установ в Україні слід виділити
такі: страхування майна, особисте страхування працівників банку (як
медичне, так і страхування життя), страхування кредитних ризиків тощо.
Страхові компанії та банки взаємодіють за декількома напрямками. Ці
форми взаємодії розрізняються за рівнем інтеграції, а також за обсягами
операцій.
Так, при страхуванні страховою компанією банку існує два основні
шляхи - роздрібне та комплексне страхування. За таких умов страхова
компанія для банку є важливим партнером, адже придбання полісу
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страхування як фінансових так інших ризиків є кроком до покращення
роботи банківської установи та перенесення ризиків на страхову компанію.
Проте стандартні страхові послуги не здатні покрити увесь перелік
банківських ризиків, а комплексне банківське страхування передбачає:
- значні

обсяги

відповідальності,

які

перевищують

можливості

національних страховиків;
- наявність аудиту за міжнародними стандартами; стандартний перелік
страхових послуг, які не враховують особливості конкретного банку,
специфіку його діяльності.
Для виконання своєї головної функції страхові компанії акумулюють
фінансові ресурси та нагромаджують капітал для подальшого його
розміщення в різноманітні фінансові інструменти та фонди з метою
створення резервів майбутніх виплат по страхових подіях. Банк бере участь у
цьому процесі.
По-перше,

банківська

установа

є

депозитарієм,

приймаючи

та

зберігаючи грошові кошти страховика на заздалегідь визначених умовах
строковості й повернення. Однак для забезпечення ліквідності й можливості
повернути кошти на першу вимогу, банк встановлює плату у формі
розміщення страховою компанією грошових коштів на депозитний рахунок
банку.
По-друге, банк є розпорядником грошових коштів страхової компанії,
інвестуючи їх у фінансові інструменти, фонди або в реальний сектор
економіки з метою отримання прибутку. Крім цього, банк також може
управляти продажем цінних паперів страховика на фондовому ринку.
Запорука здійснення цих операцій - капітал, який є основою як банківської,
так і страхової діяльності, гарантом надійності, платоспроможності.
Таким чином, інтеграцію банківського і страхового капіталу можна
визначити як фінансову категорію, яка відображає взаємовигідний процес
поєднання фінансових ресурсів банків і страхових компаній для залучення,
акумулювання та інвестування тимчасово вільних грошових коштів фізичних
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та юридичних осіб за умови підтримання ліквідності, платоспроможності,
плати за використання фінансових ресурсів та отримання прибутку. Участь
банків в управлінні страховим капіталом обумовлена можливістю залучення
фінансових потоків страховиків, які формуються страховою компанією
упродовж її діяльності.
Інша складова зацікавленості банків у взаємодії зі страховими
організаціями обумовлена необхідністю захисту банківської діяльності,
зокрема страхуванням майна, співробітників та банківських ризиків. Участь
банків в управлінні страховою компанією забезпечує реальний гарантований
захист, низькі ціни страхування, а також збереження грошових потоків
банку, пов‘язаних із забезпеченням його страхового захисту.
Щодо банківських послуг для страхової компанії, то банк може
обслуговувати рахунки страхової компанії, як і будь-якої юридичної особи,
та зберігати кошти технічних резервів страховика. Одним з бар‘єрів у
взаємодії банків та страховиків є процес акредитації, в результаті якого
страхова компанія набуває офіційного підтвердження відповідності якості
послуг, що надаються. Банк висуває ряд вимог, яким має відповідати
страхова компанія. Лише виконавши їх, страховик отримує право страхувати
клієнтів банку при кредитуванні та інших послугах. Політика банків у цьому
питанні є непрозора [2, с. 15].
Загалом, особливості взаємодії банків та страхових компаній на
національному ринку, зумовлені низьким рівнем розвитку страхового ринку
та його невідповідністю обсягам банківських операцій. Станом на 30.09.2014
кількість страхових компаній значно перевищувала кількість банків, адже на
389 страхових компаній припадає 157 банків. Покриття страховими преміями
всіх кредитів банківської системи є недостатнім і складає лише 16%. Також,
фінансові можливості страховиків не дають змоги відшкодувати втрати за
кредитами найбільших банків України. Покриття у цьому випадку складає
лише 24%.
Аналіз іноземного досвіду взаємодії фінансових установ свідчить про
популярність

страхових

послуг

серед
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споживачів

та

ефективність

банківського страхування. Так, активи всіх страхових компаній США у 2011
році склали приблизно 1,6 трлн. дол. В середньому, активи однієї компанії
становлять 950 млн. дол., а на 12 найбільших компаній приходиться 45
млрд.дол. Страхування банківських ризиків за програмою комплексного
страхування є необхідною умовою діяльності банків. Банківське страхування
за кордоном є невід‘ємною частиною фінансових послуг.
Виходячи з розуміння, що бажаний позитивний ефект від взаємодії
банків та страхових компаній залежать від їх позиції щодо співпраці на
ринку, для підвищення ефективності такої співпраці можуть бути
рекомендовані такі заходи як :
•

популяризація страхових послуг на ринку, розробка максимально

гнучких та зручних полісів для різних прошарків населення, доступність
страхових послуг для клієнтів з різним рівнем доходів;
•

прозора

політика

банків

щодо

страховиків,

при

проведенні

акредитації;
•

пом‘якшення бар‘єрів виходу страховика на банківський ринок;

•

нарощення капіталу та активів страховими компаніями;

•

підготовка висококваліфікованих фінансових консультантів.

•

можливість значного розширення кожним із суб‘єктів клієнтської

бази: і страховики, і банки обслуговують велику кількість клієнтів. Обмін
інформацією про них, надання їм послуг лише установами однієї системи є
сьогодні пріоритетним для обох сторін в умовах загострення конкуренції.
•

диверсифікація

капіталу,

підвищення

норми

прибутковості

інвестиційних ресурсів. Страхова галузь, як відомо, є однією з найбільш
рентабельних та динамічних серед інших галузей провідних країн світу, що
володіє значними інвестиційними ресурсами, які можуть використовуватись
для інвестування промисловості як страховиками, так і обслуговуючими
банками за умови, якщо банк контролює страхову компанію.
•

можливість надання клієнтам повного спектру банківських та

страхових послуг. При цьому, ці послуги мають бути високоякісними,
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гарантованими та привабливими для клієнта. Продаж банками страхових
продуктів, як свідчить зарубіжний досвід, не буде мати серйозних протиріч
між клієнтами та банком. Як правило, клієнти є лояльними до своїх банків та
позитивно

сприймають

ідею

фінансового

супермаркету.

Крім

того,

відмінності між банківським та страховим сектором світового фінансового
ринку в останні роки стали майже непомітними, особливо в сферах
приватних інвестицій і довгострокових заощаджень [3, с. 20-23].
В Україні згідно із Законом ―Про банки і банківську діяльність‖ банки
можуть створювати об‘єднання таких типів: банківська корпорація,
банківська холдингова група та фінансова холдингова група. Саме остання
форма банківського об‘єднання дає банкам можливість зливатися з іншими
фінансовими установами: ―фінансова холдингова група має складатися
переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому
серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути
фінансовою установою‖.
Процес формування банківсько-страхових груп в Україні тільки
активізується. Поки що в Україні банки і страхові компанії співпрацюють на
обмежених сегментах фінансових послуг, що пропонуються клієнтам. До
того ж у страхових компаній багато проблем, які частково вирішуються при
створенні банківсько-страхової групи – недостатня капіталізація, відсутність
потужних збутових мереж, обмеженість набору страхових послуг. Одним із
способів нарощування потенціалу вітчизняних страхових компаній є
об‘єднання їх з іншими фінансовими структурами і створення на цій основі
нових фінансово-структурних угруповань, здатних задовольнити потреби
страхувальників у ширшому асортименті. Перший такий досвід реалізувався
на страховому ринку України у 2001 р. із створенням фінансової групи
―ТАС‖, до складу якої увійшли: два банки (―АКБ ―ТАС-Комерцбанк‖ і ЗАК
―ТАС-Інвестбанк‖), три страхові компанії (ЗАТ ―Страхова група ―ТАС‖, ЗАТ
―Страхова компанія ―ТАС‖ та ЗАТ ―Міжнародна страхова компанія‖).
Основними чинниками, які перешкоджають розвитку банківського
страхування в Україні, згідно з дослідженнями банку є: невеликі активи
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банків порівняно з вартістю страхового покриття та неготовність власників
банків надавати конфіденційну інформацію, необхідну для

процедури

страхування.
Цікава ситуація склалася сьогодні зі страхуванням банківських
депозитів. Необхідність широко впроваджувати систему страхування
банківських депозитів зумовлюється такими чинниками:
- низьким ступенем довіри до банків;
- потребою надавати допомогу тим банкам, які потрапили у скрутну
фінансову ситуацію;
- необхідністю стабілізації фінансових ресурсів банків та усунення
причин передчасної ліквідації депозитів вкладниками;
- необхідність захисту споживача-клієнта [4, с. 266].
Вкладника, звичайно, цікавлять переважно відсотки, а страхування
вкладу потребує коштів, що знижує суто фінансову складову розміщення
депозиту. Тому вкладник сьогодні ще не готовий платити за власну
фінансову безпеку, і широке розповсюдження страхування вкладів ще
попереду.
Висновки: банківська система активно рухається у напрямі створення
фінансових супермаркетів. Співпраця зі страховими компаніями може стати
для банків єдиним надійним засобом збереження власних конкурентних
позицій на ринку банківських та фінансових послуг, а популяризація
класичного банківського страхування на вітчизняному фінансовому ринку
дасть змогу акумулювати матеріали, необхідні для його подальшого
розвитку.
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Н.П. Крижановська
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
У статті розглянуто основні напрямки реформування сфери охорони
здоров’я у пілотних областях. Охарактеризовано ступінь виконання цих
завдань у Вінницькій області. Проаналізовано вплив заходів з реформування
на функціонування галузі охорони здоров’я. Визначено вплив змін у сфері
охорони здоров’я на рівень захворюваності у Вінницькій області.
Ключові слова: охорона здоров’я, ефективність системи охорони здоров’я,
реформування охорони здоров’я, пілотний регіон, здоров’я населення
Постановка проблеми. У 2011 році започатковане реформування сфери
охорони здоров‘я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та
місті Києві, що проводиться відповідно до Програми економічних реформ на
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава», Законів України «Про внесення змін до Основ
законодавства України про охорону здоров‘я щодо удосконалення надання
медичної допомоги» та «Про порядок проведення реформування системи
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охорони здоров‘я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та
місті Києві». Метою реформування охорони здоров‘я було визначено
поліпшення здоров‘я населення та підвищення якості і доступності медичної
допомоги. У ході реформування системи охорони здоров‘я планувалось
вирішення наступних завдань: розробка нових механізмів фінансування
сфери охорони здоров‘я; розвиток первинної медичної допомоги на засадах
сімейної медицини; структурна перебудова екстреної медичної допомоги;
формування закладів вторинної медичної допомоги; поліпшення кадрового
та матеріально-технічного забезпечення сфери охорони здоров‘я.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективності
реформування галузі охорони здоров‘я в Україні досліджували такі науковці:
М. Шевченко, О. Шекера, Т. Степурко, І. Грига, О. Бетлій та ін. Однак
враховуючи цінність праць відмітимо, що ряд питань стосовно реформування
галузі

охорони

здоров‘я

залишаються

відкритими,

що

обумовлює

актуальність та вибір теми роботи.
Постановка

задачі.

Мета

роботи

полягає

в

оцінці

наслідків

реформування сфери охорони здоров‘я за якісним і кількісними показниками
у Вінницькій області.
Викладення основного матеріалу дослідження. Виконання планових
завдань з реформування охорони здоров‘я розглянемо на прикладі
Вінницької області та визначимо результати від реалізації таких завдань.
Відмітимо, що одним із суттєвих завдань реформування була розробка
нового механізму фінансування сфери охорони здоров‘я. В рамках даного
завдання передбачалося вирішення декількох нагальних питань (табл. 1).
Пріоритетним питанням було об‘єднання фінансових ресурсів для
надання третинної, вторинної та екстреної медичної допомоги на рівні
обласних бюджетів, і воно повністю виконане. Така ситуація щодо переходу
на забезпечення закладів охорони здоров‘я за договорами лише на
первинному рівні склалась не тільки у Вінницькій області, а й загалом у всіх
пілотних регіонах України. Тільки у м. Києві був змінений господарський
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статус закладів охорони здоров‘я, проте цей досвід не був визнаний
позитивним, оскільки у закладів охорони здоров‘я у статусі некомерційних
підприємств виникли значні проблеми з оподаткуванням.
Таблиця 1
Розробка нового механізму фінансування сфери охорони здоров’я
у Вінницькій області
Планові завдання щодо зміни
фінансового механізму сфери
охорони здоров‘я у
пілотних регіонах
Організаційне та фінансове
розмежування рівнів
медичної допомоги
населенню

Стан виконання завдань
у Вінницькій області

Пояснення

Повністю виконане

Забезпечення закладів
охорони здоров‘я на підставі
договорів про медичне
обслуговування
Зміна господарського статусу
закладів охорони здоров‘я з
бюджетних установ на
комунальні некомерційні
підприємства / установи

Частково виконане

Відбулось розмежування:
первинна медико-санітарна
допомога фінансується з
міського бюджету, а вторинна
і третинна – з обласного.
Тільки стосовно закладів
первинної медико-санітарної
допомоги.

Не виконане

Всі заклади охорони здоров‘я
Вінницької міської ради
залишились у статусі
бюджетних установ.

Наступним завданням є розвиток первинної медичної допомоги
населенню на засадах сімейної медицини. За результатами виконання,
загальна ефективність бюджетної програми «Первинна медична допомога» у
Вінницькій області була оцінена як низька, оскільки були недофінансовані
видатки на придбання обладнання та проведення ремонтних робіт у закладах
охорони здоров‘я.
У той же час у Вінницькій області за період проведення реформи
повністю сформована мережа закладів, яка надає первинну медико-санітарну
допомогу, а саме: 33 заклади ПМСД, як і було заплановано. Протягом 20112012 років у Вінницькій області усі дільничі лікарні були реорганізовані в
амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Усі відкриті заклади
мають статус юридичних осіб, реєстраційні посвідчення та ліцензії МОЗ
України на медичну практику. У Вінницькій області успішно відбувся
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перехід первинної медичної допомоги на засади сімейної медицини.
Безпосередньо сімейними лікарями у Вінницькій області надавалась
допомога 86,80 % населення області.
Відповідно, планове завдання успішно виконане щодо створення
первинного рівня медичної допомоги, перехід на сімейну медицину, але є
недоліки. Сімейний лікар повинен діагностувати та лікувати і ЛОРпатологію, і нервові захворювання і так далі, а він ще не вміє цього робити,
тому що шестимісячні курси явно недостатні, щоб надолужити брак знань у
колишнього терапевта чи педіатра [2].
Крім того, сімейні лікарі дуже часто направляють пацієнтів до
спеціалістів вторинного рівня, і тут нівелюється завдання реформи:
вирішення основної маси (до 80 %) звернень пацієнтів саме на первинному
рівні і зменшення більш дорого вартісних звернень на вторинний рівень.
Хоча варто зазначити, що такі проблеми із запровадженням сімейної
медицини найбільш актуальними були саме на початкових етапах
реформування.
Ще одним важливим і нагальним завдання була структурна перебудова
екстреної медичної допомоги, виконання якої вказує на здобутки. Створене
територіальне медичне об‘єднання «Вінницький обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф», що дозволило централізувати і
спростити надання невідкладної допомоги мешканцям області. Саме у
закладів охорони здоров‘я Вінницької області, що надавали екстрену
медичну допомогу, найвища серед пілотних регіонів укомплектованість
штатними посадами (81,30%). Також у Вінницькій області один із кращих
показників серед пілотних регіонів по забезпеченості населення бригадами
швидкої медичної допомоги – 0,74 бригади на 10 000 населення [5, c.40-45].
Проте і у перебудові екстреної медичної допомоги у Вінницькій області
є значні недоліки, як потребують негайного виправлення. Перший недолік
присутній

у

законодавчо.

всіх

пілотних

Від

початку

областях,
реформи
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оскільки
скасовано

визначений,

власне,

традиційно

існуючі

спеціалізовані служби «швидкої допомоги», такі як: як кардіореанімаційні,
педіатричні, протишокові. Така бригада «швидкої медичної допомоги» як
серед лікарів, так і пацієнтів отримала назву «швидка на всі випадки життя».
Оскільки гостро поствло питання професійної неспроможності фахівців
надати фахову й результативну допомогу у абсолютно різних випадках [2].
Другим недоліком, що виник безпосередньо під час запровадження
реформи у Вінницькій області є склад бригад швидкої допомоги. У
Вінницькій області бригади складаються переважно з фельдшерів, а не
лікарів, таких, фельдшерських бригад, 59,20% від усієї кількості. В той час як
у інших пілотних регіонах місті Києві та Донецькій області більше 80%
бригад – лікарські [5, c. 42].
Формування мережі закладів вторинної медичної допомоги у Вінницькій
області, як в цілому по Україні, не завершене і перебуває на стадії
подальшого розвитку і модернізації. У 2013 році Вінницькою обласною
державною адміністрацією затверджено План етапності впровадження
створення закладів нового типу на базі існуючих центральних районних
лікарень.

Протягом

2013

року

у

Вінницькій

області

створено

3

багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, 5 лікарень планового
лікування,

3

інтенсивного
обладнання

діагностично-консультативні
лікування.
закладів

Проведена

вторинного

центри

у

складі

інвентаризація

рівня

медичної

лікарень

високовартісного
допомоги.

Рівень

забезпечення закладів таким обладнанням складає 82,7% від потреби
[5, c. 40-41].
Важливим питанням у ході реформування є поліпшення кадрового
забезпечення, оскільки саме людський потенціал у будь-якій галузі, будь-якій
сфері діяльності відіграє вирішальну роль.
Відбувається закриття кафедр педіатрії, загальної терапії Вінницькому
національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, натомість
відбувається відкриття кафедри загальної практики сімейної медицини для
підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації [4].
319

У Вінницькій області більшість закладів первинної медико-санітарної
розташовані у сільській місцевості, що пов‘язано з її адміністративнотериторіальним устроєм та географічними особливостями. Тому саме в
Вінницькій області особливо гостро стоїть питання кадрового забезпечення
сільських закладів охорони здоров‘я. З цією метою у Вінницькій області
розроблено і впроваджено програму «місцевих стимулів». У рамках цієї
програми з обласного бюджету виділялись кошти впродовж 2011-2013 років
на забезпечення житлом лікарів у сільській місцевості, оплачувалось
навчання 58 студентів у Вінницькому національному медичному університеті
ім. М.І. Пирогова з метою їх подальшого працевлаштування на посади
сімейних лікарів у сільській місцевості. За період реформування у
Вінницькій області відбулися певні позитивні зрушення, зокрема кількість
лікарів загальної практики-сімейних лікарів з 2011 по 2013 рік збільшилась з
607 до 750 чол., якщо говорити про кількість лікарів на 10 тис. населення, то з 3,73 у 2011 році до 4,63 у 2013 році [5, c. 41-42].
Достатнє матеріально-технічне забезпечення є необхідною умовою для
ефективного та якісного медичного обслуговування населення. Вінницька
область займає останнє місце серед пілотних регіонів по матеріальнотехнічному оснащенню, оскільки жодна амбулаторія сімейної медицини
повністю

не

оснащена

відповідним

обладнанням,

низькі

показники

оснащеності транспортними засобами. Хоча й у цій сфері у Вінницькій
області є певні зрушення, оснащеність закладів, що надають первинну
медичну допомогу у період за 2011-2013 роки збільшився з 58% до 85,2%
відповідно. Здійснюється укріплення матеріально-технічної бази закладів
екстреної медичної допомоги.
Найважливішою, кінцевою метою реформування охорони здоров‘я було
покращення стану здоров‘я населення, результати якого розглянемо за
допомогою табл. 2 [1].
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Таблиця 2
Рівень захворюваності населення Вінницької області за 2003-2013
роки
Роки

Захворюваність
населення Вінницької
області, тис. осіб.
1442,3
1430
1438,5
1420,9
1430,1

2003
2004
2005
2006
2007

Роки

Захворюваність
населення Вінницької
області, тис. осіб.
1410,8
1408,3
1412,6
1344,3
1239,3

2008
2009
2010
2011
2012

На основі відповідних статистичних даних побудуємо графік для більш
наочної і детальної характеристики (рис. 1). Як ми бачимо, у період до
реформування

системи

охорони

здоров‘я

у

Вінницькій

області

спостерігається фактично стабільний і незмінний рівень захворюваності.
Починається спад захворюваності у 2011 році починаючи із запровадженням
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Рис. 1. Рівень захворюваності населення Вінницької області у період за
2003-2013 роки
Найменший рівень захворюваності за всі роки у 2012 і 2013 роках. І це,
безумовно, є позитивним здобутком реалізації реформ охорони здоров‘я у
Вінницькій області.
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Таким чином, можна констатувати, що у ході реформування охорони
здоров‘я у Вінницькій області більшість завдань були виконані відповідно до
плану і на доволі високому рівні. Стосовно здобутків, то був змінений
механізм фінансування первинної ланки охорони здоров‘я, створені всі
заплановані

заклади

первинної

медико-санітарної

допомоги,

також

поступово збільшується кадровий і матеріально-технійчний потенціал
закладів охорони здоров‘я. Найголовніше – це зменшення захворюваності,
покращення стану здоров‘я населення області. В той же час є системні
недоліки у реформуванні охорони здоров‘я, що виявляються не тільки у
Вінницькій, а й у інших пілотних областях. Але це лише означає, що потрібні
деякі зміни в законодавстві. А величезна праця по приведенню охорони
здоров‘я Вінницької області до європейських стандартів успішно проведена.
Cписок використаних джерел:
1. Захворюваність населення Вінницької області (1985-2013) [Електронний
ресурс].

–

Режим

доступу:

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-

information/2832-1995-2010.html
2. Медична реформа: результати є, але мало [Електронний ресурс] / Олег
Карп'як

//

BBC

Україна.

–

Режим

доступу:

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/health/ 2013/10/131003_medical_reform_ko
3. Пілотний проект реформування системи охорони здоров‘я (застосування
елементів програмно-цільового методу, перехід до стратегічних закупівель) /
М. В. Шевченко, Г. О. Слабкий // Вісник соціальної гігієни та організації охорони
здоров‘я України. – 2014. – ғ 4. – С. 17-21.
4. Попченко Т. П. Реформування сфери охорони здоров‘я в Україні:
організаційне, нормативно-правове та фінансово-економічне забезпечення:
аналіт. доп. / Т. П. Попченко. – К. : НІСД, 2012. – 96 с.
5. Результати діяльності галузі охорони здоров‘я в Україні [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.uiph.kiev.ua/dawnload/Vidavnictvo/
Rezultati%20dijalnosti%20OZ.%202013.pdf
322

УДК 658.14/17.012 (045)
О. С. Крикля
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто основні положення фінансового аналізу підприємства.
Виділили основні етапи фінансового аналізу, поділили його на окремі види.
Розглянули методи фінансового аналізу.
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фінансовий аналіз, об’єкт фінансового аналізу, суб’єкт

фінансового аналізу, методи фінансового аналізу.
Постановка проблеми.

У сучасних економічних умовах діяльність

кожного господарюючого суб‘єкта є предметом уваги великого кола
учасників ринкових відносин (організацій та осіб), зацікавлених у
результатах його функціонування. На підставі доступної їм обліковоекономічної інформації вони намагаються оцінити фінансове становище
підприємства. Основним інструментом для цього слугує фінансовий аналіз,
за допомогою якого можна об‘єктивно оцінити внутрішні та зовнішні
відносини аналізованого об‘єкта, а потім за його результатами прийняти
обґрунтовані рішення.
Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідження фінансового
аналізу знайшло відображення у працях вітчизняних та зарубіжних вчених і
практиків з проблем оцінювання фінансового стану підприємств, зокрема:
М. І. Баканова [3], І. А. Бланка [4], В. В. Ковальов [6], В. М. Родіонової [13],
Г. В. Савицької [14], А. Д. Шеремета [3], А. Гропелі [9], Е. Нікбахта [9] та ін.
Актуальність теми. В сучасних економічних умовах господарювання є
нагальна

необхідність

значного

підвищення

ефективності

діяльності

підприємства шляхом ґрунтовного аналізу його основних економічних
показників та пошуку резервів і засобів їх покращення.
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Виклад основного матеріалу. Фінансовий аналіз – це процес
дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності
підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його
ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. У традиційному
розумінні сутність фінансового аналізу полягає в оцінці та прогнозуванні
фінансового стану підприємства за даними бухгалтерської звітності та
обліку. Фінансовий аналіз – це засіб накопичення трансформації й
використання інформації фінансового характеру. Він є одним із головних
елементів фінансового менеджменту, аудиту та фінансової політики
підприємства [2, с. 168].
Фінансовий аналіз є основою для управління фінансами підприємства.
В узагальненому вигляді він охоплює три головні напрямки [2, с. 169]:
оцінювання фінансових потреб підприємства; розподіл грошових потоків
залежно від конкретних планів підприємства, визначення додаткових обсягів
залучених фінансових ресурсів та каналів їх одержання – пошук внутрішніх
резервів для розширення бази формування власних фінансових ресурсів,
кредити комерційних банків, кошти інституційних інвесторів, додаткова
емісія цінних паперів тощо; забезпечення системи фінансової звітності, яка б
об'єктивно відображала процеси та забезпечувала контроль за фінансовим
станом підприємства.
Для

забезпечення

якісного

та

детального

фінансового

аналізу

необхідно, насамперед, оволодіти загальними концептуально-методичними
підходами та методами і моделями його здійснення.
Фінансовий

аналіз

допомагає

своєчасно

вирішувати

питання

оптимізації формування, акумуляції та розподілу фінансових ресурсів для
забезпечення виробничої й інвестиційної діяльності підприємства; поточного
та довгострокового планування і прогнозування; здійснення моніторингу та
контролю реалізації програм та проектів. На його основі базується фінансове
забезпечення стратегії та політики підприємства на перспективний період.
Без

фінансового

аналізу

не

можливі

планування,

прогнозування,

бюджетування, ефективне розміщення фінансових ресурсів, аудит.
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Фінансовий аналіз має важливе значення в економічній діяльності
підприємства. Він дає змогу знаходити резерви покращення фінансового
стану підприємства, об'єктивно оцінювати раціональність використання усіх
видів фінансових ресурсів, своєчасно вживати заходів щодо підвищення
платоспроможності підприємства, забезпечувати оптимальний виробничий та
соціальний розвиток колективу за рахунок використання виявлених у ході
аналізу

резервів,

забезпечувати

розроблення

плану

фінансового

оздоровлення підприємства.
Методика фінансового аналізу включає три взаємозалежних блоки:
аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; аналіз фінансового
стану підприємства; аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності
підприємства.
Основна мета фінансового аналізу [6, с. 136] – одержання невеликого
числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну
й точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків,
змін у структурі капіталу, у розрахунках із кредиторами й дебіторами. Але
кожна конкретна мета фінансового аналізу залежить від завдань суб'єктів
фінансового аналізу.
Від мети залежить ступінь деталізації та глибина досліджень по
окремих напрямках[6, с. 137]: аналіз майна та джерел його формування;
аналіз структури витрат; аналіз структури балансу й оборотних коштів;
аналіз ліквідності і фінансової стійкості; аналіз грошового потоку; аналіз
оборотності;

аналіз

прибутковості;

аналіз

ефективності

діяльності

підприємства.
Можна

виділити

такі

основні

етапи

фінансового

аналізу

підприємства[1, с. 32]: збір і підготовка вхідної інформації; аналітична
обробка; аналіз, оцінка і інтерпретація результатів; підготовка висновків і
рекомендацій.
Об'єктом фінансового аналізу є конкретне підприємство, його
структурний підрозділ чи фінансова операція. Суб'єктами аналізу виступають
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як безпосередньо, так і опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства
користувачі інформації [7, с. 55].
Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси, джерела їх
формування, напрями та ефективність їх використання.
Фінансовий аналіз можна поділити на окремі види в залежності від
наступних ознак:
1. За організаційними формами проведення виділяють внутрішній і
зовнішній фінансовий аналіз підприємства.
а)

внутрішній

фінансовий

аналіз

проводиться

фінансовими

менеджерами чи власниками підприємства з використанням усієї сукупності
наявних інформативних показників. Результати такого аналізу можуть
представляти комерційну таємницю;
б) зовнішній фінансовий аналіз здійснюють податкові інспекції,
аудиторські фірми, банки, страхові компанії з метою вивчення правильності
відображення

фінансових

результатів

діяльності

підприємства,

його

фінансової стійкості і кредитоспроможності. Він проводиться на основі
публічної фінансової звітності
2. За обсягом дослідження виділяють повний і тематичний фінансовий
аналіз підприємства.
а) повний фінансовий аналіз проводиться з метою вивчення всіх
аспектів фінансової діяльності підприємства в комплексі;
б) тематичний фінансовий аналіз обмежується вивченням окремих
аспектів фінансової діяльності підприємства. Його предметом може бути
ефективність використання активів підприємства: оптимальність фінансування
різних активів з окремих джерел; стан фінансової стійкості і платоспроможності
підприємства; оптимальність інвестиційного портфеля; оптимальність фінансової
структури капіталу і ряд інших аспектів фінансової діяльності підприємства.
3. За об'єктами аналізу виділяють:
а) аналіз фінансової діяльності підприємства в цілому. У процесі такого
аналізу об'єктом вивчення є фінансова діяльність підприємства в цілому без
виділення окремих його структурних одиниць і підрозділів.
326

б) аналіз фінансової діяльності окремих структурних одиниць і
підрозділів (центрів економічної відповідальності). Такий аналіз базується в
основному на результатах управлінського обліку підприємства.
в) аналіз окремих фінансових операцій. Предметом такого аналізу
можуть

бути

окремі

операції,

пов'язані

з

короткостроковими

чи

довгостроковими фінансовими вкладеннями; з фінансуванням окремих
реальних проектів тощо.
4. За періодом проведення виділяють попередній, поточний і наступний
фінансовий аналіз.
а) попередній фінансовий аналіз пов'язаний з вивченням умов
фінансової діяльності в цілому чи здійснення окремих фінансових операцій
підприємства

(наприклад,

оцінка

власної

платоспроможності

при

необхідності одержання великого банківського кредиту).
б) поточний (чи оперативний) фінансовий аналіз проводиться в процесі
реалізації окремих фінансових планів чи здійснення окремих фінансових
операцій з метою оперативного впливу на результати фінансової діяльності.
Як правило, він обмежується коротким періодом часу.
в) наступний (чи ретроспективний) фінансовий аналіз здійснюється
підприємством за звітний період (місяць, квартал, рік). Він дозволяє глибше
й повніше проаналізувати фінансовий стан та результати фінансової
діяльності підприємства в порівнянні з попереднім і поточним аналізом, тому
що

базується

на

завершених

звітних

матеріалах

статистичного

і

бухгалтерського обліку.
Класифікацію економічних показників, що використовуються у
фінансовому аналізі з точки зору різних користувачів фінансової інформації
(за Е. Хелфертом [15]) зображено в таблиці 1.
Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичних
інструментів та принципів дослідження фінансового стану та фінансових
результатів діяльності підприємства[8, с. 92].
В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів
економічного аналізу загалом і фінансового аналізу зокрема.
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Класифікація розрізняє неформалізовані і формалізовані методи аналізу.
Неформалізовані (евристичні) методи аналізу ґрунтуються на описуванні
аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних
взаємозв'язках та залежностях [4, с. 243]. До неформалізованих належать такі
методи: експертних оцінок та сценаріїв; психологічні; морфологічні; порівняльні;
побудови системи показників; побудови системи аналітичних таблиць. До
формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, в основу яких
покладені жорстко формалізовані аналітичні залежності [4, с. 246].
Таблиця 1
Класифікація економічних показників
1 мета

2 мета

3 мета

Менеджери
Аналіз виробничої діяльності:
- коефіцієнти прибутковості
(по балансовому прибутку);
- рівень рентабельності (по
чистому прибутку);
аналіз
поточних
(операційних) витрат;
- аналіз податкових платежів;
- операційний важіль;
- порівняльний аналіз.

Управління ресурсами:
- оборотність активів;
управління
оборотним
капіталом;
- оборотність запасів;
- характеристика дебіторської
заборгованості;
характеристика
кредиторської заборгованості;
- ефективність використання
трудових ресурсів

Власники
Прибутковість:
- доходність власного
капіталу;
доходність
акціонерного капіталу;
- прибуток на акцію;
- грошовий потік на
акцію;
- курс акцій;
- загальний прибуток
акціонера;
- інвестиційна вартість
бізнесу.
Розподіл прибутку:
- дивіденди на акцію; поточна
доходність
акції;
- коефіцієнт виплати
дивідендів;
- коефіцієнт покриття
дивідендів;
коефіцієнт
співвідношення
дивідендів і активів.

Кредитори
Ліквідність:
коефіцієнт
поточної ліквідності;
коефіцієнт
миттєвої ліквідності;
ліквідаційна
вартість
підприємства;
характеристика
грошових потоків

Фінансовий ризик:
- доля боргу в
активах;
- доля боргу в
капіталізації;
співвідношення
позикового
і
власного капіталу;
- компроміс між
ризиком
і
винагородою;
- власний оборотний
капітал.
Доходність:
Ринкові показники:
Обслуговування
- доходність активів (всіх або - коефіцієнт Р/Е;
боргу:
чистих);
співвідношення коефіцієнт
- доходність активів по ринкової і балансової покриття
прибутку
до
виплати вартості акцій;
процентних виплат;
процентів і податків;
- динаміка курсу акцій
коефіцієнт
- вартість капіталу;
покриття боргових
- грошовий потік на інвестиції.
зобов'язань;
прострочена
заборгованість.
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Джерело: Хелферт Э. Техника финансового анализа / Э. Хелферт. – 10-е изд.
– СПб.: Питер, 2003. – 640 с.
Основні з них: арифметичних різниць; ланцюгових підстановок;
відсоткових

чисел;

дисконтування;

диференційний;

балансовий;

логарифмічний; виокремлення ізольованого впливу факторів; інтегральний;
простих та складних відсотків та ін.
У процесі фінансового аналізу також широко застосовуються і
традиційні методи економічної статистики (середніх та відносних величин,
групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки рядів
динаміки), а також економіко-математичні методи (кореляційний аналіз,
дисперсійний аналіз, метод головних компонентів).
Для вирішення конкретних завдань фінансового аналізу застосовується
цілий ряд спеціальних методів, які дозволяють одержати кількісну оцінку
окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Фінансовий аналіз
використовує цілий ряд методів як загальнонаукових і загальноекономічних,
так і специфічних методів фінансового аналізу[6, с. 139]. Можна виділити
серед них шість основних методів фінансового аналізу: 1) горизонтальний
аналіз; 2) вертикальний аналіз; 3) трендовий аналіз; 4) метод фінансових
коефіцієнтів; 5) порівняльний аналіз; 6) факторний аналіз (у тому числі
аналіз за схемою Дюпон-каскад).
Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, які
дають змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними
показниками. Існують три основні типи моделей, які застосовуються в
процесі аналізу фінансового стану підприємства [8, с. 93]: 1) дескриптивні; 2)
предикативні; 3) нормативні.
Висновки. Отже, основним завданням фінансового аналізу є всебічна
оцінка фінансового стану підприємства, його ділової активності задля
пошуку резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення
комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і
виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами;
329

розроблення найбільш вірогідних передбачень і прогнозів майбутніх умов
функціонування підприємства; визначення дохідності фірми для порівняння
її з аналогічними показниками інших підприємств чи оцінка підприємства з
точки зору його ринкової вартості; своєчасного виявлення та усунення
недоліків

у

фінансовій

діяльності

для

пошуку

шляхів

поліпшення

фінансового стану підприємства та його платоспроможності; виявлення змін
у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі, визначення основних
факторів, які впливають на фінансовий стан підприємства, прогнозування
основних тенденцій у фінансовому стані.
Під час аналізу фінансового стану підприємства та фінансових
результатів його діяльності можуть використовуватись найрізноманітніші
прийоми, методи та моделі аналізу, їх кількість та широта застосовування
залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються його завданнями в
кожному окремому випадку.
Залежно від мети аналізу досліджуються різні показники. Але жоден із
них індивідуально не дає достатньої інформації про умови функціонування
та прибутковість підприємства. Лише аналіз певної групи показників дає
підстави для ґрунтовних висновків. Слід брати до уваги й фактор сезонності
в бізнесі. Разом із тим для попереднього оцінювання фінансової діяльності
підприємства необхідно лише кілька з численних показників. Розрахунок
зайвих коефіцієнтів ускладнює аналіз і вносить плутанину. Інформація для
порівняння кількох підприємств має бути стандартизована.
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Л.А. Куковіца
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ НА СТАН ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
У даній статті розглянуто вплив інструментів грошово-кредитного
регулювання на стан фінансового ринку України. Досліджено динаміку
облікової ставки та роль Центрального банку у регулюванні монетарною
політикою України.
Ключові слова: інструменти грошово-кредитної політики, монетарна
політика, обов’язкові резерви, облікова ставка, політика відкритого ринку,
кредитні ресурси НБУ.
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економіки України висуває
нові вимоги до економічної політики держави, де важливу роль займає
механізм макроекономічного регулювання. Центральний банк як головний
орган державного регулювання в рамках своїх повноважень здійснює
комплекс взаємопов‘язаних заходів, спрямованих на досягнення цілей
монетарної політики, щоб забезпечити відповідну цінову стабільність та
припинити зростання інфляції на довгостроковий період.
Метою статті є дослідити інструменти грошово-кредитної політики
НБУ, показати їх вплив на стан фінансового ринку України.
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Сучасний етап розвитку економіки України висуває нові вимоги до
економічної

політики

держави,

де

важливу

роль

займає

механізм

макроекономічного регулювання. Центральний банк як головний орган
державного регулювання в рамках своїх повноважень здійснює комплекс
взаємопов‘язаних заходів, спрямованих на досягнення цілей монетарної
політики, щоб забезпечити відповідну цінову стабільність та припинити
зростання інфляції на довгостроковий період.
Монетарна політика – один із видів макроекономічної політики, що є
сукупністю заходів, за допомогою яких здійснюється вплив на стан
грошового обігу і кредитної сфери з метою контролю і регулювання
пропозиції грошей, відсоткових ставок, ринків капіталу тощо.
В Україні головною уповноваженою державою інституцією, яка
відповідає за розробку і реалізацію грошово-кредитної політики, є
Національний банк України. Конституцією України передбачено, Рада НБУ
самостійно розробляє і затверджує «Основні засади грошово-кредитної
політики» на кожний рік та здійснює контроль за її проведенням. Реалізує ж
завдання грошово-кредитної політики безпосередньо апарат НБУ в процесі
своєї повсякденної діяльності.
Грошово-кредитну політику класифікують за різними критеріями.
Найбільш розповсюдженою є класифікація мірою впливу регулятивних
заходів на пропозицію грошей. Виділяють два типи: політику експансії та
політику рестрикції.
Міщенко С. зауважив, що центральні банки країн з ринковою
економікою мають у своєму розпорядженні досить широкий набір
інструментів грошово-кредитного регулювання [1].
Інструменти грошово-кредитної політики – це такі регулятивні заходи,
які

перебувають

у

повному

розпорядженні

Центрального

банку,

безпосередньо ним контролюються і використання яких впливає на цільові
орієнтири грошово-кредитної політики.
Обов‘язкові резерви – один із монетарних інструментів для регулювання
обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним ринком.
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Банки України формують обов‘язкові резерви, виходячи із встановлених
Національним банком України нормативів обов‘язкового резервування до
зобов‘язань щодо залучених банком коштів.
Також

існують

ще

різноманітні

інструменти

грошово-кредитної

політики, які можна спостерігати на рис. 1.

Рис. 1. Інструменти грошово-кредитної політики
В останні десятиріччя центральні банки країн із розвинутою ринковою
економікою віддають перевагу такому інструменту грошово-кредитної
політики, як проведення операцій із цінними паперами на відкритому ринку,
що відповідає загальній тенденції переважного використання ринкових
інструментів регулювання економіки.
Політика відкритого ринку полягає у змінах обсягів купівлі та продажу
цінних паперів центральним банком. Ці операції центрального банку
зумовлюють зміну резервів комерційних банків, що, у свою чергу,
позначається на обсязі та вартості банківських кредитів. Унаслідок цього
центральний банк має можливість впливати на розмір грошової маси і на
рівень ринкової процентної ставки у потрібному напрямі, тобто досягати
заздалегідь поставленої мети.
Політика відкритого ринку широко застосовується в регулятивній
діяльності центральних банків. Це — найбільш дійовий і гнучкий інструмент
грошово-кредитної політики. Результати застосування цього інструменту
центральні банки можуть досить точно спрогнозувати, передбачити, його ж
дія забезпечує ефективний вплив на грошовий ринок, а отже, і на економіку в
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цілому. Позитивні аспекти цього інструменту грошово-кредитної політики
полягають також у тому, що центральний банк самостійно визначає обсяг,
час і напрям здійснення операцій на відкритому ринку і в такий спосіб
повністю контролює застосування цього інструменту.
На наступному рисунку можна прослідкувати динаміку змін обсягів
наданих кредитів за 2011-2013 роки (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка змін обсягів кредитних ресурсів НБУ комерційним
банкам протягом 2011-2013 рр, млрд.грн.
Прослідковується чітка тенденція до зростання обсягів наданих
кредитних ресурсів комерційним банкам. У 2012 році обсяги кредитних
ресурсів зросли маже на 40%, що пояснюється погіршенням економічної
кон‘юнктури держави. В порівнянні з попереднім роком у 2013 році обсяг
надходжень кредитних ресурсів до комерційних банків зріс на 4 %, що також
підтверджується зниженням ліквідності банків, що в свою чергу призвело до
потреби в кредитуванні додаткових коштів.
Національний банк України врегульовує ставки рефінансування в
залежності від економічної ситуації в країні. Також одним з головних
факторів, що впливають на рівень процентної ставки є рівень необхідності в
отриманні миттєвих кредитних ресурсів, рівень ризику банку в отриманні
додаткових коштів та безпосередньо центрального банку в отриманні
процентного доходу.
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Пасічника І.В. вважає, що облікова ставка є ціною, за якою НБУ емітує
гроші у процесі первинної безготівкової емісії. Облікову ставку можна
вважати офіційною ціною грошей, на яку орієнтуються всі інші суб‘єкти
грошового ринку. Змінюючи рівень облікової ставки, Національний банк
України має змогу впливати на пропозицію грошей [3].
За даними НБУ облікова ставка в Україні за останній період значно
коливалась (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка облікової ставки в Україні 2010-2014 рр.
Якщо проаналізувати облікову ставку НБУ, то можна стверджувати, що у
2012 році порівняно з 2010 (у 2011 році вона не змінилась порівняно з 2010
роком та залишилась на рівні 8,5%) та у 2013 році порівняно з 2012 роком вона
зменшилась на 1 в.п. (від 8,5% у 2010 та 2011 роках до 7,5% у 2012 році та від
7,5% у 2012 році до 6,5% у 2013 році відповідно). У 2014 році облікова ставка
зросла на 7,5 в.п. (від 6,5% у 2013 році до 14% у 2014 році). Такий значний ріст
облікової ставки НБУ у 2014 році можна пояснити наступними причинами:
- відтік капіталу з банківської сфери у т.ч. іноземного;
- запобігання скупки валюти комерційними банками при різкому падінні
національної валюти.
Отже,

грошово-кредитна

політика

спрямована

на

регулювання

стабільності економіки держави, сприяння розвитку грошово-кредитного
ринку та економічному зростанню, а також збільшення зайнятості та
стримуванню

інфляції.

Для

ефективної

реалізації

грошово-кредитної

політики, необхідно чітко визначити її цілі та виділити інструменти для
досягнення цих цілей. Механізм грошово-кредитної політики дає змогу ЦБ
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впливати на різні сфери діяльності. Вплив здійснюється за допомогою
сучасних

інструментів

грошово

–

кредитної

політики.

Зокрема

це

встановлення норм обов‘язкових резервів, процентна політика, операції з
цінними паперами,у тому числі з казначейськими зобов‘язаннями, на
відкритому

ринку,регулювання

імпорту

та

експорту

капіталу.

Від

ефективного їх застосування і буде залежати фінансова стійкість банківської
системи України.
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здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Розглянуто поняття бюджету Пенсійного фонду України, основні джерела
його наповнення та фінансування, а також основні проблеми формування
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дохідної частини бюджету. В процесі дослідження було встановлено
взаємозалежність між доходами фонду та розміром єдиного соціального
внеску, що сплачують його платники; визначено, що бюджетне планування
та прогнозування є винятково важливими інструментами управління
бюджетними коштами.
Ключові слова: Пенсійний фонд України, пенсійне забезпечення, пенсійна
система, доходи, прогнозування, планування, бюджет, фінансування.
Ефективність функціонування та стійкий фінансовий стан бюджету
Пенсійного фонду залежить від прийнятного співвідношення власних
надходжень і обсягів потреб на їх витрачання та передбачає спроможність
своєчасного і повного виконання зобов‘язань за розрахунками перед
громадянами – отримувачами пенсійних виплат. Наповнення дохідної
частини Пенсійного фонду – одна з найважливіших проблем соціального
захисту населення України. Постійне зростання соціальних стандартів на
етапі реформування економіки потребує збільшення надходжень, які
забезпечували б потреби непрацездатної частини населення.
Метою статті є дослідження основних напрямів та джерел фінансування
бюджету Пенсійного фонду України.
Серед вагомих наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених у
сфері пенсійного забезпечення та реформуванні пенсійної системи можна
назвати

праці

Зайчука

Б. О.,

Лібанової Е. М.,

Мельничука

В. Г.,

Ткаченко Л. Г. та інших.
Пенсійне забезпечення будь-якої країни свідчить про економічний і
соціальний рівень розвитку суспільства та держави в цілому. Показники
діяльності, структури надходжень та витрат фонду визначають його
фінансову стійкість, спроможність задовольняти потреби учасників пенсійної
системи та динаміку економічного і соціального розвитку.
Сьогодні Пенсійний фонд України – найбільш розгалужена фахова
структура,

яка

здійснює

багатогранну
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діяльність

щодо

пенсійного

забезпечення громадян України, найпотужніша інституція в державі, яка
акумулює і розподіляє значні за обсягом кошти (рис. 1), структура з могутнім
кадровим потенціалом, яка розвивається і вдосконалюється [7, c. 172].
Страхові внески
роботодавців

Добровільні внески

Асигнування із Державного
бюджету

Страхові внески громадян,
що займаються
індивідуальною трудовою
діяльністю

Кошти, стягувані у
результаті пред‘явлення
регресивних вимог

Кошти, що
відшкодовуються
Пенсійному Фонду
України Державним
фондом зайнятості

Страхові внески інших
категорій працюючих
громадян

КОШТИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Фінансування витрат на виплату
пенсії згідно законами України

Виплати пенсій
військовослужбовцям і
працівникам органів внутрішніх
справ строкової служби

Окремі види інвестувань,
передбачені законодавством

Інші витрати

Рис. 1. Структура надходжень та розподілу коштів Пенсійного фонду
України [7, c. 173]
Відповідно до ст. 72 Закону України «Про загальнообов‘язкове
державне пенсійне страхування» [6] джерелами формування коштів
Пенсійного фонду є:
надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове
державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов‘язкове
державне пенсійне страхування, у розмірах, визначених законом, крім
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частини страхових внесків, що спрямовується до накопичувальної системи
загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування;
інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву
коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх
періодах;
кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються
до Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом;
кошти, сплачені Виконавчій дирекції Пенсійного фонду за надання
послуг з адміністрування Накопичувального фонду та послуг недержавним
пенсійним

фондам

–

суб‘єктам

другого

рівня

системи

пенсійного

забезпечення;
суми від фінансових санкцій та пені (крім сум пені, сплачених
роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових
внесків застрахованої особи до накопичувальної системи пенсійного
страхування), застосованих відповідно до цього Закону та інших законів до
юридичних

і

фізичних

осіб

за

порушення

встановленого

порядку

нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів
Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених
відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення;
благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
добровільні внески;
інші надходження відповідно до законодавства.
Доходи фонду безпосередньо залежать від розміру єдиного соціального
внеску, що сплачують його платники. Розмір внесків, відповідно, від
кількості зайнятих осіб, розмірів їхньої заробітної плати та величини
страхових внесків. Витрати фонду – це кошти Пенсійного фонду, які
використовуються

на

виплату

пенсій,

надання

соціальних

послуг;

фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій,
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покладених на органи Пенсійного фонду; оплату послуг з виплати та
доставки пенсій; формування резерву коштів Пенсійного фонду [2].
З

метою

фінансування

витрат

до

Пенсійного

фонду

України

мобілізуються власні та передані доходи. Власні доходи – надходження до
Пенсійного фонду України у формі обов‘язкових та добровільних внесків
підприємств, установ та громадян, доходи від інвестування та надходження у
вигляді фінансових санкцій. Переданими доходами є кошти, що передаються
Фонду з державного та місцевого бюджетів, а також з державних цільових
фондів [5, c. 102].
Доходи бюджету Пенсійного фонду класифікуються за такими
основними групами:
власні надходження;
кошти Державного бюджету України;
кошти Фонду загальнообов‘язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття;
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України.
Доходи Пенсійного фонду мають цільове призначення і спрямовуються
виключно на фінансування пенсійних виплат та інших виплат, які пов‘язані із
функціонуванням системи пенсійного забезпечення [5, c. 105].
Головним у процесі формування і використання коштів Пенсійного
фонду є планування обсягу таких коштів. Це передбачає складання бюджету
фонду, в якому визначені існуючі джерела доходів і напрями їх
використання.
Бюджетне планування та прогнозування є винятково важливими
інструментами управління бюджетними коштами. В першу чергу, вони
необхідні для органів державної влади, оскільки: поліпшують якість прийняття
управлінських рішень, дозволяють краще оцінити бюджетні пропозиції і
приймати правильні рішення, визначати альтернативні шляхи вирішення
певних проблем, удосконалюють процес формування бюджету [1, с. 141].
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Прогнозування, а відтак планування будь-якого показника є досить
складним завданням, оскільки потребує урахування впливу на нього низки
факторів. Необхідною передумовою для планування пенсійного забезпечення
громадян

регіону

є

прогнозування

бюджету

Головного

управління

Пенсійного фонду в області, загальний порядок якого наведений на рис. 2.
Отже, планування регіонального бюджету Пенсійного фонду потребує
прогнозного обґрунтування його доходів та видатків на основі тенденцій
економічного та соціально-демографічного розвитку області [8, c. 143]. Щодо
проблеми сучасного стану пенсійної системи в Україні в частині формування її
дохідної статті, то вона характеризується, перш за все, ситуацією, яка склалася
на ринку праці. Саме нормальна зайнятість населення і низький рівень
безробіття здатні забезпечити стабільний фінансовий стан пенсійної системи.

Метод факторного
моделювання

Доходи

Бюджет
пенсійного
фонду в регіоні

Видатки

Програма соціально-економічного
розвитку регіону

Параметри
економічного
розвитку регіону
за віком
Кількість
пенсіонерів
по
інвалідності;
по втраті
годувальника;
пільгові та
ін..

Розмір пенсії
(середня,
мінімальна)
Соціальні норми і
гарантії (зведений
державний бюджет
на поточний рік)

Метод
пересування
вікових груп
(компонентний)
Метод
екстраполяції
Метод
структурних
аналогій

Рис. 2. Порядок прогнозування (планування) бюджету ПФУ в
регіоні [8, c. 142]
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За

результатами

власних

попередніх

досліджень

нам

вдалося

встановити, що сучасний стан на ринку праці визначається наступними
процесами:
відбувається зменшення частки осіб працездатного віку у загальній
кількості зайнятих осіб;
спостерігається збільшення частки осіб пенсійного віку у складі
економічно активного населення;
зростає рівень зайнятості, однак за рахунок зменшення числа
економічно активного населення;
прослідковується зменшення надходжень та збільшення витрат
Пенсійного фонду через збільшення частки осіб пенсійного віку у кількості
зайнятих осіб.
Важливим фактором, що має прямий вплив на стабільні надходження до
Пенсійного

фонду

є

рівень

оплати

праці

зайнятих

працівників

і

співвідношення росту заробітної плати та зростання пенсійних виплат.
Однак, у сучасних умовах значна кількість суб‘єктів господарювання мають
зменшення обсягів виробництва, що, безумовно, негативно впливає на розмір
заробітної плати та обсяги платежів до Пенсійного фонду [3, с. 150].
Уряд намагався вирішити проблему наповнення Пенсійного фонду
шляхом використання додаткових спеціальних зборів, а саме: оподаткування
операцій з купівлі й продажу валюти, ювелірних виробів із золота, платини,
коштовного каміння і т. д. Зазначені заходи суттєво не вплинули на рівень
пенсійного забезпечення.
Одним зі способів подолання проблеми с обмеження розміру пенсій для
тих пенсіонерів, які працюють, однак, кількість працюючих пенсіонерів не
настільки велика, щоб повністю позбутися проблем зі здійсненням виплат у
Пенсійному фонді.
Інший спосіб – збільшення віку виходу на пенсію або вирівнювання
пенсійного віку між чоловіками й жінками. внаслідок проведеної урядом
343

пенсійної реформи було збільшено вік виходу на пенсію, розмір
мінімального трудового стажу. обмежено максимальний розмір пенсії,
знижено розмір спеціальних пенсій для працюючих пенсіонерів, що є
позитивним з огляду наповнення коштами пенсійного фонду.
Для подальшого забезпечення стабільного функціонування пенсійної
системи, насамперед, необхідно: скоротити пільги зі сплати страхових
внесків, легалізувати заробітну плату, оптимізувати максимальну величину
заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески; запровадити
накопичувальний рівень пенсійної системи, а також активно сприяти
розвитку недержавного пенсійного забезпечення [4, с. 158].
Отже, пенсійна система є одним із найбільш вагомих інститутів
забезпечення соціально-економічного розвитку країни. У період економічних
перетворень

потребують

підвищення

дієвості

механізми

формування

бюджету пенсійного фонду та забезпечення достатнього рівня його
фінансової

стійкості.

Структурні

перетворення

системи

пенсійного

забезпечення країни повинні здійснюватися з урахуванням функціонуючої
моделі соціально-економічного розвитку і досвіду країн з розвинутою та
трансформаційною економікою. Для ефективного функціонування пенсійної
системи необхідно використовувати методи планування та прогнозування
доходів та видатків фонду, а також програмно-цільовий метод, який
дозволить відслідкувати усі кошти бюджету Пенсійного фонду.
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УДК 336.717.061(045)
Я.А. Куций
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У роботі розглядається поняття фінансовому механізму, його основні
функції у процесі

здійснення кредитних операцій в комерційних банках.
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Визначено основні елементи фінансового механізму. Досліджено специфіку
кредитних відносин між банками і суб’єктами господарювання, підґрунтям
реалізації якої є фінансовий механізм кредитних операцій.
Ключові

слова:

фінансовий

механізм,

механізм,

кредитні

операції,

комерційні банки.
Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших
ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграють
кредитні операції як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами
поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми
власності та сфери господарювання. Саме тому дослідження фінансового
механізму здійснення кредитних операцій комерційного банку є досить
важливим і потребує більш детального розгляду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові роботи, таких
вчених як Г.Г.Кірійцев, В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик, В.М. Опарін,
О.М. Ковалюк з питань теорії і практики фінансового механізму орієнтовані,
насамперед, на організаційні аспекти з боку держави в цілому. Більшість
наукових праць ряду авторів присвячені визначенню сутності фінансового
механізму. Разом з тим питання, пов‘язані з фінансовим механізмом
здійснення кредитних операцій (його сутність і функції), не достатньо
досліджені.
Метою статті є визначення поняття, перспектив розвитку, а також
основних елементів фінансового механізму в комерційному банку.
Виклад основного матеріалу. Фінанси як об'єктивна економічна
категорія існують незалежно від волі людей і є інструментом впливу на
виробничо-торговельний процес суб'єктів господарювання. Цей вплив
здійснюється через фінансовий механізм.
Термін «механізм» означає сукупність складових (деталей) цілого
(системи), які, взаємодіючи, служать для передачі і перетворення руху на
кожному етапі і забезпечують рух системи у визначеному напрямку.
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За допомогою фінансового механізму згідно з основними положеннями
фінансової політики здійснюється розподіл і перерозподіл валового
внутрішнього продукту.
В фінансовій літературі термін «фінансовий механізм» використовують
досить часто, але трактування його економічної сутності науковцями є
різними.
В.Д. Базилевич та Л.О. Баластрик пропонують таке визначення:
«Фінансовий механізм - це сукупність економіко-організаційних та правових
форм і методів управління фінансовою діяльністю держави у процесі
створення й використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення
різноманітних потреб державних структур, господарських суб'єктів і
населення» [4, с. 61].
Г.Г.

Кірейцев

розглядає

це

поняття

у

контексті

діяльності

підприємницьких структур, він зазначає, що фінансовий механізм - це
сукупність методів реалізації економічних інтересів шляхом фінансового
впливу на соціально-економічний розвиток підприємства. Складовими
фінансового механізму є: фінансове забезпечення; фінансове регулювання;
система фінансових індикаторів і фінансових інструментів, які дають змогу
оцінити цей вплив [4, с. 63].
В.М. Опарін розглядає поняття «фінансовий механізм» більш широко і
зазначає, що фінансовий механізм - це сукупність фінансових методів і форм,
інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток
суспільства [2, с. 47].
Близьке за сутністю визначення фінансового механізму дають і вчені
В.І. Оспіщева та О.П. Близнюк [4, с. 45].
О.М. Ковалюк вказує, що «... фінансовий механізм - це система фінансових
форм, методів, важелів та інструментів, які використовуються у фінансовій
діяльності держави і підприємств за відповідного нормативного, правового та
інформаційного їхнього забезпечення, в контексті відповідної фінансової
політики на мікроекономічному та макроекономічному рівнях» [4, с. 59].
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Останнє визначення є, на нашу думку, найбільш відповідним сутності
фінансового механізму.
Доцільно дослідити фінансовий механізм в контексті здійснення
кредитних операцій в комерційному банку. Оскільки, досить важливу роль в
стимулюванні економіки відіграють кредитні операції, які виступають
однією з провідних форм кредитування як суб'єктів господарювання, так і
населення.
Незважаючи на те, що кризові явища в економічній системі практично
підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, внаслідок
чого різко скоротилась кількість надійних фірм-позичальників (на фоні
падіння прибутковості банківських операцій), кредитні операції залишаються
головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається
переважна більшість залучених банками ресурсів [2, с. 48].
Фінансовий механізм здійснення кредитних операцій - сукупність
взаємопов'язаних прийомів та способів, що забезпечують реалізацію на
практиці об'єктивних функцій кредиту як економічної категорії та
дотримання принципів кредитування.
Кожна сфера та ланка фінансового механізму є складовою єдиного
цілого. Разом з тим вони функціонують відносно самостійно. Ця обставина
зумовлює необхідність постійного узгодження складових фінансового
механізму.
Основними складовими фінансового механізму здійснення кредитних
операцій є [3, с. 64]:
суб'єкти кредитування;
об'єкти кредитування;
форми кредитування;
механізм надання чи погашення позик;
система формування кредитних ресурсів та їх резервування;
система формування та використання резервів із відшкодування
можливих втрат від кредитної діяльності;
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економічний контроль та банківський нагляд за ходом та результатами
кредитної діяльності.
Необхідність фінансового механізму кредитних операцій зумовлена
організацією й управлінням кредитним забезпеченням на макро - та
мікрорівнях з метою ефективного розвитку економіки країни - з одного боку,
і, враховуючи емісійну функцію кредиту, регулювання грошової маси - з
іншого. Мета його функціонування - впливати через практичну реалізацію
функцій кредиту на діяльність господарюючих суб‘єктів, економіки країни в
цілому, сприяючи при цьому розширеному суспільному відтворенню
відповідно до дії економічних законів.
Сутність фінансового механізму проявляється в його функціях. До
основних функцій фінансового механізму кредитних операцій комерційного
банку належить регулююча функція, яка зосереджена на встановлення чітких
правил і норм здійснення кредитних операцій. Також невід'ємною функцією
при здійсненні кредитних операцій являється контролююча функція, яка
зосереджує увагу на всі ключові аспекти кредитних операцій.
Отже, призначення фінансового механізму зводиться до двох основних
функцій:
фінансового забезпечення;
фінансового регулювання.
Кількісна та якісна характеристики фінансового механізму визначаються
тим, яка величина фінансових ресурсів зосереджується при здійсненні
кредитних операцій [2, с. 53].
Так,

фінансове

забезпечення

здійснюється

шляхом

здійснення

кредитних операцій. При кредитних операціях визначаються умови надання
кредитів, депозитів, гарантії і терміни їх повернення, окупність і
ефективність кредитів, депозитів.
Шляхом фінансового регулювання встановлюються обмеження, ліміти,
умови здійснення кредитних операцій.
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Призначення фінансового механізму здійснення кредитних операцій
випливає із його необхідності та сутності і полягає в тому, що за його участю
забезпечується використання кредиту як економічної категорії, реалізується на
практиці його функції і роль, виникають різноманітні кредитні відносини, а
також проявляються функції банків у процесі кредитування. Отже, кредитний
механізм представляє собою систему дій та організаційно-економічних
прийомів, інструментів впливу, за допомогою яких реалізується роль кредиту в
суспільному відтворенні, тобто вводиться в дію процес кредитування і
регулювання його здійснюється відповідно до дії економічних законів.
В процесі здійснення кредитних операцій кредитором може виступати
як фізична так і юридична особа. В одному випадку банки можуть надавати
кредити як у національній, так і в іноземній валюті, в іншому випадку
кредитором виступає фізична особа, коли надає гроші у користування банку,
так званий депозит.
Специфіка кредитних відносин полягає в тому, що суб`єкти цих
відносин можуть бути як кредиторами так і позичальниками. Найбільш
поширеними кредитними відносинами є відносини між банками та
суб`єктами господарської діяльності. Фінансовий механізм здійснення
кредитних операцій, є інтегральним елементом господарського механізму, і
його функціонування здійснюється на базі двох основних методів: грошовокредитного забезпечення та грошово-кредитного регулювання. Вхідною його
ланкою є формування обсягу кредитних ресурсів і кредитного портфеля, яке
підпорядковане як загальнодержавним інтересам, так й інтересам окремого
комерційного банку. Вихідною ланкою фінансового механізму кредитних
операцій є обсяги кредитного забезпечення, що знаходять своє відображення
в конкретних видах позик, їх строками та відсотках за ними. Надання
останніх пов‘язане із чітким дотриманням принципів та умов кредитування
суб‘єктами кредитних відносин, головна ланка – процес кредитування.
Залежно від об‘єктів та методів кредитування у банківській практиці
розрізняють конкретні види кредитних операцій, кожна з яких надається під
конкретну процентну ставку і під певні умови.
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Висновки. Отже, всі елементи фінансового механізму здійснення кредитних
операцій безпосередньо впливають на реалізацію процесу кредитування і,
відповідно, надають певної спрямованості у його функціонуванні. До
фінансового механізму кредитних операцій також входять і господарські зв‘язки
суб‘єктів

кредитування

як

структурний

елемент

кредитних

відносин,

прогнозування та формування обсягу кредитних ресурсів та кредитного
портфеля і контроль та регулювання кредитного забезпечення.
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2014 роках.

Визначено актуальні проблеми розвитку споживчого

кредитування та напрями їх вирішення, розроблено рекомендації для
підвищення ефективності споживчого кредитування в Україні.
Ключові слова: споживчий кредит, кредитні відносини, нестабільність,
платоспроможність,

проблеми

споживчого

кредитування,

напрями

розвитку.
Постановка проблеми. Значну роль у задоволенні виникаючих потреб
населення, підвищенні його життєвого рівня, забезпеченні соціальноекономічного розвитку країни відіграє така форма кредиту, як споживчий
кредит, що надається населенню для задоволення різноманітних споживчих
потреб. В умовах сучасної фінансово-економічної та політичної ситуації в
Україні є актуальним пошук нових напрямів розвитку споживчого
кредитування. Політична та фінансово-економічна криза, яка характерна для
сучасної української економіки, має значний вплив і на національну
банківську систему, що, в свою чергу, знижує довіру населення до
банківського сектору, порушує платоспроможність та ліквідність банків,
впливає на забезпечення належної якості кредитного портфеля, особливо
пов‘язаного із споживчим кредитуванням.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Проблеми споживчого
кредитування виступають об‘єктом досліджень багатьох вітчизнях та
зарубіжних науковців. Зокрема, проблематика споживчого кредитування
розглядається у працях В. Ю. Біляєвої, О. Куценка, А. М. Мороза,
Н. А. Мостовенко, Г. О. Партина та інших. В їх працях висвітлено зміст та
основні засади функціонування споживчого кредитування, розроблено
рекомендації щодо основних напрямів його розвитку в Україні. Проте, на
нашу думку, питання споживчого кредитування в умовах сучасної
фінансово-економічної

та

політичної

досліджень.
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ситуації

вимагають

подальших

Мета статті. Метою написання даної статті є розробка напрямів
розвитку споживчого кредитування в Україні в умовах політичної та
фінансово-економічної нестабільності.
Виклад основного матеріалу. Споживче кредитування являється одним
з найпоширеніших видів банківських операцій у розвинутих країнах світу.
Споживчий кредит прискорює реалізацію товарів широкого вжитку і
побутових послуг, збільшує платоспроможний попит населення, підвищує
його життєвий рівень. Споживчий кредит - кредит, який надається як у
національній, так і в іноземній валютах фізичним особам - резидентам
України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і
повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного
договору [3, с. 214].
Суб‘єктами

кредитних

відносин

при

споживчому

кредитуванні

виступають кредитори і повнолітні дієздатні громадяни, які мають постійне
джерело доходів і є позичальниками банків.
Об‘єктом кредитування є витрати, пов‘язані з придбанням фізичними
особами нерухомості, товарів тривалого користування, транспортних засобів,
а також з нагальними потребами (оплата за навчання, лікування тощо)
[2, с. 18].
Існує досить широкий спектр банківських продуктів зі споживчого
кредитування як на ринку світовому, так і України. Необхідність
кредитування населення на споживчі потреби обумовлюється тим, що
задовольняються їхні потреби, підвищується їхній платоспроможний попит,
життєвий рівень у цілому, а також певним чином згладжується соціальна
нерівновага суспільства.
Протягом останніх років однією з найбільш ризикових та нестабільних
форм банківських операцій в Україні являється кредитна діяльність. Однак,
за інших рівних умов, кредитування - ефективний та перспективний вид
банківської діяльності. На сьогодні криза в політиці та економіці України
почала позначатися і на банківській сфері, що призвело до втрати значною
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кількістю

банків

платоспроможності,

порушення

ними

економічних

нормативів, встановлених Національним банком України, скорочення
кредитних операцій та зростання їхніх збитків [6, с. 259].
Розвиток

споживчого

кредитування

у

докризовий

період

характеризувався швидкими темпами (табл. 1). Дану ситуацію можна
пояснити спрощенням процедури надання кредитів, входженням на
український ринок іноземних банків та високою дохідністю споживчих
кредитів, у порівнянні з іншими кредитними продуктами.
Таблиця 1
Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні
Показники

ВВП, млн. грн.
Темп росту споживчих кредитів, %
Частка споживчих кредитів у
кредитному портфелі, %
Частка споживчих кредитів у ВВП,
%

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

913345
73,68
18,88

1082569
89,66
16,38

1302079
102,64
15,51

1411238
99,06
18,00

1454931
109,44
17,12

15,01

11,36

9,69

8,86

9,40

Джерело: побудовано за даними [5].
Аналізуючи дані табл. 1 варто зазначити, що темп росту споживчих
кредитів з 2010 по 2014 рр. мав нестабільний характер. Найбільше його
значення він досяг у 2014 р. (109,44%), а в 2010 р. мав мінімальне значення
(73,68%). Частка споживчих кредитів у кредитному портфелі в 2014 р. склала
17,12%, зменшившись порівняно з 2010 р. на 1,76%. Частка споживчих
кредитів у ВВП за досліджуваний період постійно зменшується і лише в 2014
р. збільшилась в порівнянні з попереднім роком майже на 1% та склала в
2014 р. 9,4%, що на 5,61% менше, ніж у 2010 році.
Через політичну та фінансово-економічну нестабільність в Україні
скорочується частка споживчих кредитів, які надаються вітчизняними
банками.
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Зараз

в

роздрібному

сегменті

найбільш

затребувані

програми

споживчого беззаставного кредитування. Адже економічна ситуація, яка
склалася в країні привела населення до потреби в додатковому фінансуванні.
Проведений аналіз динаміки споживчого кредитування в Україні дає
можливість визначити основні проблеми, що стримують активну діяльність
банків у цій сфері. Основні причини, що стримують розвиток споживчого
кредитування в Україні за умов фінансово-економічної та політичної кризи і
які можуть негативно позначитись на діяльності та фінансовій стабільності
комерційних банків зображено на рис. 1.
Крім зазначених проблем, існують ще об‘єктивні фактори, які
перешкоджають розвитку споживчого кредитування в Україні, зокрема [1]:
порівняно високий рівень вартості розробки та впровадження нових
видів послуг;
недостатня

кількість

кваліфікованих

працівників,

спроможних

ефективно взаємодіяти із клієнтами – фізичними особами, та
неефективна система розподілу повноважень між ними у процесі
кредитування;
недостатньо розвинута ринкова інфраструктура філій та представництв
та низький рівень якості кредитних продуктів, що пропонуються.
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підвищенням вимог
кредиторів до позичальників
з метою захисту від будьяких додаткових кредитних
ризиків

зростання кредитного
ризику, пов'язаного з
необ'єктивною оцінкою
кредитоспроможності
фізичних осібпозичальників

незначний рівень довіри
населення до
банківських структур

зменшенням кількості
потенційних позичальників
з урахуванням економічної
ситуації у державі

Основні
проблеми
розвитку
споживчого
кредитування

у практиці кредитного
аналізу банки мають
враховувати фактор
присутності тіньової
економіки, що часто не дає
змоги об'єктивно оцінити
позичальника

ускладнення
процедури
здійснення
реструктуризації
кредитів

низький рівень
оплати праці в
Україні, тобто
неможливість
повернення багатьма
позичальниками
суми кредиту і
відсотків за ним

вища вартість
придбання товарів у
кредит, ніж при
оплаті готівкою

Рис. 1. Основні проблеми розвитку споживчого кредитування в Україні
Джерело: узагальнено автором на основі [2].
Проаналізувавши сучасний стан розвитку споживчого кредитування на
ринку України та розглянувши причини, які стримують цей розвиток можна
виділити основні напрямки розвитку споживчого кредитування населення
України. Так розвивати потрібно насамперед короткострокове кредитування
населення під купівлю товарів народного споживання довгострокового
користування. Пов‘язано це з тим, що при даному виді кредитування банк несе
менший ризик, бо терміни кредитування невеликі (до року), а суми порівняно
незначні. Таке споживче кредитування буде орієнтовано в основному на середній
прошарок населення [4, с. 16]. Другим напрямком, на нашу думку, є розвиток
довгострокового кредитування населення, а саме житлового кредитування
фізичних осіб, оскільки розвиток саме такого кредитування є перспективним для
банків, бо даний ринок на даний момент тільки починає розвиватися і має великі
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перспективи розвитку для банків, як нового банківського продукту. Окрім цього
для банків це ще одна нагода для розширення кола своїх клієнтів.
Дії, які необхідно зробити суб‘єктам споживчого кредитування для
подолання проблем, що стримують розвиток споживчого кредитування в умовах
політичної та фінансово-економічної кризи в Україні структуровані на рис. 2.
Суб‘єкти кредитних відносин та їх дії для стабілізації
розвитку споживчого кредитування в Україні
Комерційні банки

Національний банк
України
вдосконалити
регулювання
кредитних
взаємовідносин між
кредиторами і
позичальниками з
приводу
обслуговування
споживчих кредитів та
розробити механізми,
які унеможливлять
кредитування фізичних
осіб без інформації про
їхні реальні, а не
номінальні, доходи

забезпечити
збереження
якісних
показників
кредитного
портфеля при
інтенсивному
збільшенні його
обсягів

Уряд України
здійснювати
політику
стабілізування
економічної та
політичної ситуації у
державі,
реалізовувати заходи
щодо забезпечення
сприятливих умов
для підвищення
рівня доходів
населення

Верховна Рада
України
вдосконалювати
державне
законодавство з
питань
регулювання та
контролю
діяльності
фінансових
посередників

Рис. 2. Основні напрями вдосконалення кредитних відносин
Джерело: узагальнено автором на основі [6].

Отже, незважаючи на негативні наслідки фінансово-економічної та
політичної ситуації в Україні, криза дає змогу оцінити міцність банківської
системи, знайти слабкі місця, на які в момент економічного зростання не
зверталась увага.
Висновки. Споживчий кредит сприяє вирішенню багатьох соціальноекономічних задач, спрямованих на поліпшення матеріального й культурного
рівня життя населення. Тому він повинен бути доступним у необхідному
обсязі.
В

даний

зменшуються

момент
по

обсяги

причині

споживчого
політичної

кредитування
та

в

Україні

фінансово-економічної

нестабільності, що в свою чергу підвищує кредитні ризики, зменшує довіру
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населення

до

банківського

сектора,

зменшує

кількість

потенційної

клієнтської бази та підвищує вартість придбання товарів у кредит.
Щоб подолати проблеми та негативні явища в процесі споживчого
кредитування, необхідно вдосконалити регулювання кредитних відносин між
суб‘єктами, здійснити політику стабілізування економічної та політичної
ситуації, що склалася в нашій країні, вдосконалити державне законодавство з
питань споживчого кредитування, а також підвищити довіру населення до
комерційних банків.
Незважаючи на тенденції, що стримують, споживче кредитування в
Україні в цей час, після призупинення фінансової кризи в нашій країні й
настанні економічної стабільності, розвиток споживчого кредитування
перейде на якісно новий рівень.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Розглянуто

фінансове

забезпечення

підприємств

комунальної

форми

власності. Увагу приділено фінансуванню підприємств комунального
господарства.. Виокремлено основні проблеми фінансового забезпечення
підприємств комунальної власності та запропоновано напрями щодо їх
вирішення.
Ключові слова: підприємства комунального господарства, фінансове
забезпечення, комунальна форма власності, комунальні послуги, джерела
фінансового забезпечення підприємств комунальної власності.
Постановка проблеми. Важливою складовою економіки України є
комунальне

господарство,

яке

створює

необхідні

умови

для

життєзабезпечення населення та суб‘єктів господарювання. Особливе місце в
його структурі займають підприємства водопостачання, водовідведення і
теплопостачання, діяльність яких прямо впливає на умови проживання, праці
та відпочинку людей. Висока виробнича і соціальна значущість галузі
свідчить про надзвичайну важливість питання її фінансового забезпечення.
Однак, аналіз сучасного стану підприємств комунального господарства
свідчить про нестачу коштів для фінансування галузі. В останні роки ця
проблема ще більше загострилася, значна кількість підприємств взагалі
перебувають на межі банкрутства. У такому контексті, дослідження
проблеми

фінансового

забезпечення
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підприємств

комунального

господарства, пошук та обґрунтування шляхів її успішного розв‘язання
належать до найактуальніших завдань.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню різних аспектів
фінансового забезпечення підприємств комунальної форми власності
присвячені праці відомих українських і зарубіжних учених: Л.Д. Буряка,
О.Д Василика, Р.С. Дяківа, О.І. Москаля, С.В. Онишко, В.М. Опаріна,
А.М. Поддєрьогіна, О.Р. Романенка, О.О. Терещенка, В.М. Федосова.
Проблеми, пов‘язані з розвитком фінансового забезпечення підприємств
комунального
З.В.

господарства,

Герасимчука,

Н.О.

знайшли

Гури,

М.В.

своє

відображення

Глух,

М.М

у

працях

Забаштанського,

І.В. Запатріної, Т.М. Качали, В.О. Онищенка, Г.І. Онищука, К.В. Павлюк,
Н.В. Хвищун, Л.П. Шаповал, а також зарубіжних дослідників – Ф.Г. Тагизаде, Є.А. Камєнєва, Л.Н. Марголіної, О.А. Морозова, Л.Н. Чернишова та ін.
Але враховуючи цінність праць науковців багато питань щодо фінансового
забезпечення підприємств комунальної форми власності залишаються
відкритими, що обумовлює вибір теми та актуальність роботи.
Формування цілі статті. Метою даної статті є дослідження проблеми
фінансового забезпечення підприємств комунального господарства, пошук та
обґрунтування шляхів її успішного розв‘язання.
Виклад основного матеріалу. Відмітимо, що комунальне господарство –
це особлива галузь матеріального виробництва, яка включає сукупність
підприємств, що забезпечують споживачів комплексом комунальних послуг,
спрямованих на задоволення їхніх потреб на території певного населеного
пункту та результати діяльності якої значною мірою визначають соціальноекономічний розвиток країни [2]. Кожне підприємство комунального
господарства функціонує у певному просторі, характер і специфіка якого
визначається комплексною взаємодією ознак комунальних послуг, які або
сприяють успішному функціонуванню, або посилюють кризові явища.
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Вивчення, систематизація та узагальнення існуючих у вітчизняній та
міжнародній практиці підходів до характеристики ознак комунальних послуг
дали можливість їх згрупувати за двома класифікаційними ознаками:
специфічні та загальні. Так, загальні ознаки включають: взаємодію
виробника

і

споживача,

непостійний

рівень

якості,

неосяжність,

неможливість зберігання послуг та відсутність права власності, а до
специфічних належать: регулярність надання послуг, однорідність послуг,
залежність від місцевих умов, високий рівень комплексності, соціальне
значення, велика територія обслуговування.
Групу

специфічних

ознак

комунальних

послуг

комунального

господарства доповнено такими ознаками: двоякість послуг, екологічний
вплив, стратегічне значення та матеріальне втілення. Зазначені ознаки
комунальних послуг визначають особливості функціонування підприємств
комунального господарства, а їх специфіка впливає на організацію
економічних

відносин

з

органами

підприємствами-постачальниками,

державної

споживачами,

та

місцевої

влади,

фінансово-кредитними

установами, тощо [3].
Огляд існуючих підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до
визначення
підприємств

економічного
комунального

змісту

поняття

господарства»,

«фінансове
дозволяє

забезпечення
говорити

про

неоднозначність його розуміння та трактувань. На нашу думку, фінансове
забезпечення підприємств комунального господарства можна розглядати як
сукупність економічних відносин, що виникають з приводу формування та
напрямів використання фінансових ресурсів у виробничий процес з метою
забезпечення споживачів якісними комунальними послугами та отримання
доходу [1].
На підставі дослідження сутності і джерел фінансування підприємств
комунального

господарства

можна

відмітити,

що

фінансуванню

комунального господарства властиві характерні особливості, які пов‘язані зі
специфікою галузі та визначаються сучасними умовами її функціонування.
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Серед таких особливостей фінансування підприємств комунального
господарства варто назвати:
-

втрату

ними

відтворювальної

спроможності

амортизаційних

відрахувань;
- неможливість подальшого розвитку підприємств лише за рахунок
прибутку;
- відсутність фінансово-кредитного забезпечення галузі;
- прибуток підприємств комунального господарства формується в
основному за рахунок платежів від оплати за комунальні послуги [3].
Так, незалежно від форми власності, у результаті продажу своїх послуг
підприємства отримують доходи в розмірі суми встановлених тарифів, а
останні встановлюються державою і не відображають необхідних витрат на
їх виробництво та не залежать від попиту і пропозиції на відповідні види
комунальних

послуг,

Альтернативними

наслідком

джерелами

цього

є

фінансування

збитковість
підприємств

підприємств.
в

умовах

реформування можуть бути лише різні форми залучення приватного
капіталу, що є ефективними засобами максимізації економічної цінності
комунальних послуг для споживачів [1].
Також відмітимо, що фінансове забезпечення передбачає формування та
використання фінансових ресурсів шляхом оптимізації співвідношення
різних форм, методів, джерел, інструментів, які визначають структуру
системи фінансового забезпечення підприємств комунального господарства.
Сучасний стан фінансового забезпечення підприємств комунального
господарства в Україні свідчить про збитковість їх роботи та низький рівень
їх

фінансового

забезпечення.

Витоки

кризового

стану

підприємств

комунального господарства беруть свій початок ще з радянських часів, а
стрімкі та непередбачувані процеси ринкової трансфoрмації в країні, на жаль,
ще більше заганяють галузь у прірву фінансово-економічної кризи [5].
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В результаті проведеного аналізу встановлено що:
- використання прибутку як джерела фінансування підприємств
комунального господарства через збиткові результати діяльності неможливе;
- обсяг державного фінансування галузі протягом останніх років вказує
на зменшення її фінансування за рахунок коштів державного бюджету;
- низька активність банків, причинами цього є: висока вартість
кредитних ресурсів та відсутність ліквідного забезпечення у підприємств
комунального господарств.
Такі негативні зрушення свідчать про те, що існує певний взаємозв‘язок
причин кризового стану підприємств комунального господарства, який
виникає

на

основі

нестачі

коштів

для

фінансування

підприємств

комунального господарства (несвоєчасна або не в повному обсязі оплата
комунальних послуг), що, зрештою, призводить до зростання тарифів на
комунальні послуги та витрат з боку підприємств та бюджету. Усе це
негативно впливає на стан основних фондів, оновлення комунальної
інфраструктури та якість комунальних послуг, що, безумовно, гальмує
перехід даної галузі на ринкові принципи функціонування.
Таким чином, можна стверджувати, що для підвищення рівня
фінансового

забезпечення

підприємств

комунального

господарства

в

сучасних умовах велике значення має залучення приватного капіталу через
застосування концесії та аутсорсингу. Привабливістю цих форм є:
- можливість об‘єднання фінансових ресурсів держави, органів
місцевого самоврядування і приватного партнера для досягнення спільної
мети;
- розподіл фінансових ризиків; договірна природа контрактів (практика
планування, управління та реалізація конкретних видів робіт приватним
інвестором здійснюється відповідно до умов угоди);
- довготривале співробітництво;
- індивідуальний характер виконання робіт; оновлення основних фондів,
підвищення

ефективності

виробництва,
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економія

державних

коштів

(можливість перекласти на приватного інвестора фінансове навантаження чи
його частину щодо виконання державних функцій чи відповідних ризиків),
удосконалення тарифної політики, поліпшення якості комунальних послуг, а
також

передання

функцій

із

професійної

підтримки

безперервного

функціонування окремих комунальних систем, що дає змогу реалізувати
різні завдання та операції [4].
Висновок. Враховуючи вищерозглянуте, можна констатувати, що
комунальне господарство створює необхідні умови для життєзабезпечення
населення та суб‘єктів господарювання, достатній рівень його фінансового
забезпечення, в першу чергу шляхом залучення приватного капіталу через
застосування концесії та аутсортингу, сприятиме позитивним зрушенням у
цій галузі.
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І.О. Лещук
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
У даній статті проаналізовано структуру кредитів, наданих фізичним
особам,

досліджено

кредитування.

особливості

Обґрунтовано

функціонування

чинники,

що

ринку

споживчого

обумовили

активізацію

споживчого кредитування у докризовий період, та чинники, що гальмують
його розвиток у посткризовий. Розглянуто роль бюро кредитних історій у
зниженні кредитних ризиків за кредитами, наданими фізичним особам.
Ключові слова: ринок роздрібного кредитування, споживче кредитування,
структура кредитів, бюро кредитних історій.
Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності в Україні
виникла нагальна потреба вдосконалення та реформування ринку кредитування.
Банківський сектор, займає важливе місце у забезпеченні

соціально-

економічному розвитку держави, вирішенні соціальних проблем та покращення
рівня життя населення. Однією із основних функцій банків є надання споживчих
кредитів, на підставі чого забезпечується зростання платоспроможного попиту і,
як наслідок, обсягу роздрібного товарообороту. Ринок споживчого кредитування
є одним з найбільш стабільних джерел прибутку в умовах залучення дорогих
ресурсів на відміну від іпотечного кредитування, яке не розвивається через брак
платоспроможних позичальників, а ринок автокредитування досить вузький.
Тому ринок споживчого кредитування залишається одним з найбільш
конкурентних і продовжує зростання.
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В той же час, активізація банківського споживчого кредитування в
умовах посткризового періоду спричинила низку проблем, серед яких
погіршення якості банківських активів через зростання обсягу проблемних
кредитів, більшу частку яких становила саме проблемна заборгованість за
кредитами, наданими фізичним особам, зростання ризику ліквідності через
існуючі розриви між строками залучення та розміщення банківських
ресурсів, опосередкована трансформація кредитної заборгованості населення
у від‘ємне сальдо зовнішнього торговельного балансу країни та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості організації, зміст
та форми споживчого кредитування присвячені робототи вчених та науковців
В.

Зінченка,

Г.

Карчевої,

А.

Мороза,

Р.

Шевченка,

І.

Дубик,

О. Пернарівського, В. Вітлінського, В. Савчука, К. Кравчука, О.Петрука,
І. Брітченко, В. Василенко та інших.
Але на сьогодні дискусійними питаннями залишаються перспективи
розвитку споживчого кредитування в умовах структурної трансформації
кредитного ринку у посткризовий період.
Виклад

основного

матеріалу.

Ринок

споживчого

кредитування,

орієнтований на задоволення споживчих потреб населення, є невід‘ємною
складовою кредитного ринку в цілому. Звертаючись до Закону України «Про
захист прав споживачів» споживчим кредитом є кошти, що надаються
кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на
придбання продукції [5].
На думку, А. Мороз, Р. Шевченко та І. Дубик споживчий кредит є
одним із видів банківських кредитів, який надається тільки в національній
грошовій одиниці фізичним особам на придбання споживчих товарів
тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо
інше не передбачено умовами кредитного договору [4]. На нашу думку, дане
визначення є найбільш більш детальним та містить норми, які є ключовими
для визначення споживчого кредиту.
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Аналіз економічної літератури дозволив визначити такі специфічні
риси споживчих кредитів:
відображають відносини між кредитором та позичальником,
сутність яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від
позик, які надаються;
метою позичальників в споживчому кредитуванні є придбання
товарів кінцевого споживання, у випадках надання кредитів суб‘єктам
господарювання для фінансування певних господарських проектів;
споживчі

кредити

надаються

фізичним

особам

тільки

в

національній валюті.
споживчі кредити є засобом задоволення споживчих потреб
населення (особистих, індивідуальних потреб);
фізичні особи вдаються до споживчого кредитування, переважно
коли їм не вистачає власних коштів, проте суб‘єкти господарювання
використовують отриманий кредит для розширення своєї господарської
діяльності з метою отримання прибутку;
Крім того визначення державою умов надання споживчого кредиту
допомагає регулювати грошовий обіг в країні (зараз практично в усіх
європейських країнах прийнято спеціальні закони про споживчий кредит [6]);
– споживчий кредит відіграє значну роль у стимулюванні фізичних осіб
до праці, щоб отримати вищі доходи і скоріше розрахуватися з кредитором,
та у формуванні платоспроможного попиту населення, який, у свою чергу,
впливає на розвиток економіки країни, полегшуючи процес реалізації
продукції, прискорюючи отримання прибутку суб‘єктами господарювання і
збільшуючи доходи державного бюджету.
– за цільовим призначенням споживчі кредити поділяються на цільові,
багатоцільові та кредити на купівлю товарів; за технологією видачі – Cashкредити, експрес-кредити та карткові кредити.
Кредитні продукти на ринку споживчого кредитування можна поділити
на іпотечні кредити, роздрібне кредитування у т.ч. автокредитування та
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кредитування на купівлю товарів, готівкові беззаставні кредити та кредитні
картки. Механізм впливу споживчого кредиту на економіку країни
реалізується за такою логічною послідовністю: упровадження споживчого
кредитування – зростання сукупного попиту.
– зростання сукупної пропозиції – збільшення надходжень до
державного бюджету у вигляді податків – поліпшення рівня соціальної
захищеності населення країни [4].
У кредитуванні споживчих потреб населення беруть участь не тільки
банки, а й кредитні спілки, ломбарди, підприємства та організації власне
тому, що споживчий кредит надає фізичним особам такі переваги:
• можливість отримати ті речі, які без кредитних коштів отримати вони
могли 6 через тривалий термін чи взагалі не отримати;
• гнучкість цього кредиту - придбання речей у будь-який час;
• безпечність схоронності коштів під час поїздок, платежів (за рахунок
отримання кредитних платіжних карток);
• допомога в покритті непередбачених споживчих витрат (кредит на
нагальні потреби)[3].
Проте, на нашу думку, існують певні ризики для кредиторів в галузі
кредитування фізичних осіб. Проблеми можуть виникнути у наступних
випадках:
1. Високий рівень кредитного ризику. Стимулювання роботи банків з
бюро кредитних історій, запровадження гнучкої цінової політики на запити
до бюро кредитних історій.
2. Високий рівень ліквідності, обумовленого як динамічним зростанням
проблемних кредитів, так і високими розривами за строками між кредитами,
наданими фізичним особам, та залученими депозитами від населення [2]
Удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальників –
фізичних осіб, зокрема скорингових моделей, які б давали змогу об‘єктивно
оцінювати надійність позичальника.
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3. Зростання девальваційних та інфляційних очікувань. Підвищення
збалансованості за строками залучених депозитів і наданих кредитів
фізичним особам.
4. Кредитна стагнація. Стабілізація макроекономічної ситуації в країні.
Розширення кредитного потенціалу банків та стимулювання кредитної
активності банків
5. Відсутність правових механізмів захисту кредитора.
Спрощення та уніфікація процедури звернення стягнення на предмет
застави

та

задоволення

забезпечених

заставою

вимог

кредиторів.

Застосування позасудових процедур звернення стягнення на нерухоме майно,
що є предметом застави. Поширення практики урегулювання правових
конфліктів

за

допомогою

діяльності

третейських

судів

та

шляхом

запровадження інституту фінансового омбудсмена.
Позичальники також має ризики та проблемні моменти, при отримані
споживчого кредиту:
- Висока вартість кредитів відсоткову ставку за кредитами.
- Відмова банків від разових та щомісячних комісій.
- Зниження облікової ставки Національним банком України.
- Висока вартість кредитів.
- Розширення ресурсної бази банки шляхом збільшення обсягів
рефінансування, зміни розміру і режиму формування резервів під залучені
депозити.
2. Зростання девальваційних та інфляційних очікувань.
Стабілізація макроекономічної ситуації в країні.
3. Відсутність правових механізмів захисту позичальника.
Впровадити дієві правові механізми захисту прав і законних інтересів
споживачів [8].
У докризовий період ринок споживчого кредитування розвивався
найбільш високими темпами (темпи приросту кредитів, наданих фізичним
особам становили 227,1% – на кінець 2012 р., 175% – на кінець 2013 р.),
відношення обсягу кредитів, наданих приватному сектору, до ВВП
змінювалося від 7,5% станом на кінець 2014 р.
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До 28,4% – на кінець 2012 р. При цьому темпи зростання споживчих
кредитів випереджали не тільки темпи зростання кредитування реального
сектора економік, а й офіційні доходи населення та середньомісячну
заробітню плату/ середня сума позики на одну людину в Україні становила
приблизно 105 євро, але цей показник значно менше від аналогічних
показників країн Східної Європи – 790 євро в Польщі, а тим більше Західної
Європи – 6058 євро в Німеччині та 9603 євро у Великобританії.
Частка кредитів, наданих фізичним особам, у кредитному портфелі
вітчизняних банків збільшилася з 21,2% станом на кінець 2012 р. до 33,9% –
на кінець 2013 р.
Спираючись на дані Державної служби статистики Україні [1], ми
побудували таблицю динаміки доходів населення, обсягу кредитів наданих
фізичним особам та суб‘єктам господарювання у 2012-2014 роках (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка доходів населення, обсягу кредитів наданих фізичним особам
та суб’єктам господарювання 2012-2014 рр
Показники
Реальний наявний дохід населення (з
урахуванням інфляції), %
Середньо місячна номінальна заробітна
плата, грн.
Темпи зростання середньомісячної
номінальної заробітної плати, %
Темпи зростання кредитів, наданих
суб‘єктам господарювання, %
Частка кредитів, наданих суб‘єктам
господарювання, у ВВП, %
Темпи зростання кредитів, наданих
фізичним особам, %
Частка кредитів, наданих фізичним особам, у
ВВП, %
Частка кредитів, наданих фізичним особам, у
сукупному кредитному портфелі банків, %
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2012
106,5

2013
99,8

2014
97,8

1096

1218

1218

205,5

200,9

168,1

171,2

182,4

161,8

49,9

51,4

46,8

174,0

162,2

165,0

29,6

30,1

32,5

40,2

41,6

42,8

Згідно даних таблиці 1., можна зробити висновок, що темпи зростання
кредитів, наданих у 2012 році був 171,2 млн. грн. а вже у 2014 році значно
знизився -161,8 млн. грн.
Мінімальна заробітна плата заробітної плати у 2012 році становила 1096 грн., а у 2014 році 1218 грн.
Для

стабілізації

роботи

банківського

сектора

та

стримування

інфляційного тиску. Національним банком України було вжито ряд заходів,
серед яких і обмеження доступу фізичних осіб до кредитних ресурсів. Як
наслідок, протягом 2012 р. кредити, надані фізичним особам, на 16,2% менше
у порівнянні з 2012 р., протягом 2013 р. – на 11890 млн. грн., що на 6,4%
менше у порівнянні з 2014 р.
Частка кредитів, наданих фізичним особам, у ВВП становила 29,6%
станом на кінець 2012 р. та 32,5% – на кінець 2014 р.
Наступним етапом нашого дослідження стало виокремлення структури
кредитів, наданих домашнім господарствам, за цільовим спрямуванням у до
кризовий період (табл. 2).
Таблиця 2
Структура кредитів, наданих домашнім господарствам, за цільовим
спрямування у докризовий період
Відхилення

2012

2013

2014

60,5

55,9

54,8

34,5

32,7

31,9

Інші кредити, %

2,1

1,9

1,5

Іпотечні кредити, %

25,8

31,5

24,8

Реальний наявний дохід населення (з
урахуванням інфляції), %
Кредити, надані на будівництво та
реконструкцію нерухомості, %

Найбільшу частку споживчих кредитів було видано у доларах США:
54,2% станом на кінець 2012 р. та 61,1% – на кінець 2014р.
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Іпотечні кредити демонстрували сталу тенденцію до зростання і станом
на кінець 2012 р. становили 143416 млн. грн. або 51,1% кредитів, наданих
домашнім господарствам. Більшу частку іпотечних кредитів було надано
терміном більше 5 років – 59491 млн. грн. або 85,5% сукупних іпотечних
кредитів станом на кінець 2013 р., 115332 млн. грн. або 86,8% станом на
кінець 2014 р. За видами валют у структурі іпотечних кредитів переважали
кредити, надані у доларах США – 76,2% станом на кінець 2012 р. та 81% – на
кінець 2013 р.
Динаміка іпотечного кредитування тісно пов‘язана з динамікою цін на
ринку нерухомості.
Так у 2012 р. середня вартість житла досягала рівня близько 3000
доларів за квадратний метр, тобто вийшла за межі платоспроможності
потенційних позичальників іпотечних кредитів. Як наслідок протягом 2013 р.
обсяг іпотечних кредитів, наданих домашнім господарствам збільшився на
52,6 млрд. грн. або у 3,6 рази. Але 2012 р. став переломним у розвитку
вітчизняного іпотечного ринку: протягом року сума виданих кредитів у
порівнянні з попереднім роком збільшилася майже у 2 рази та була вищою на
8% у порівнянні з 2013 р.
До

основних

чинників,

які

сприяли

активізації

споживчого

кредитування у докризовий період, можна віднести такі: високу дохідність
споживчих кредитів, зростання кількості банківських продуктів, спрямованих
на фізичних осіб, ініційоване банками з участю іноземного капіталу,
зростання тіньових доходів у значної частини населення, зниження попиту на
кредити з боку суб‘єктів господарювання у зв‘язку з несприятливим
інвестиційним кліматом, простота процедури кредитування (мінімальна
кількість

документів,

кредитоспроможності

прискорення

позичальника

за

швидкості
скоринговими

оцінювання
моделями

та

оформлення кредитних договорів).
У 2012 р. у середньому по банківській системі близько 15% з усіх
споживчих кредитів вважалися проблемними, а у деяких банках проблемна
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заборгованість за споживчими кредитами досягала 30% від усіх виданих
кредитів, що стало однією з причин виникнення проблем з ліквідності у
вітчизняному банківському секторі на фоні негативного прояву світової
фінансово-економічної кризи.
Відновлення
комплексної

споживчого

системи

управління

кредитування

потребує

побудови

кредитними

ризиками,

складовим

елементом якої є послуги бюро кредитних історій, що містять оперативну
інформацію про наявні кредити позичальника та виконання попередніх
фінансових зобов‘язань.
Для реформування та вдосконалення споживчого кредитування в
Україні необхідно:
- Встановити рівні вимоги до всіх учасників ринку щодо розкриття
інформації;
- Держфінпослуг повинно прийняти нормативно-правові акти, які би
доводив до виконання вимоги Закону;
- Ліквідувати прогалини чинних нормативно-правових актів;
- НБУ потрібно переглянути Положення ғ168 та закрити можливості
для унеможливлення використання штучних причин для уникнення
розкриття інформації;
- Запровадити загально-просвітницьку кампанію;
- Не має значення наскільки досконалим є законодавство, оскільки воно
не працює, якщо громадськість не знає про його існування [7].
Як правило банки працюють з одним бюро кредитних історій, інколи з
двома, але потенційно можуть запитувати інформацію в будь-якому бюро.
Цінова політика бюро за запити сформована таким чином, що банк платить
тільки за наявну інформацію про історію. Так встановлюють ціну бюро з
великим масивом історій. Інший варіант цінової політики – коли банк
тарифікується за кількістю запитів, і чим більше запитів, тим менше вартість
одного запиту [10].
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Для прискорення процедури отримання інформації про позичальника
планується створення Єдиного державного реєстру кредитних історій –
інформаційної системи, яка забезпечуватиме збір, накопичення та обробку
відомостей про наявність кредитної історії конкретного суб‘єкта [9].
Звернувшись до Єдиного державного реєстру кредитних історій банк
отримає інформацію про місцезнаходження кредитної історії конкретного
позичальника. Такі інновації дозволять скоротити час на обробку кредитної
заявки, в той же час вирішує проблему якісної ідентифікації клієнта. Окрім
отримання ідентифікаційної інформації про виконання позичальником своїх
фінансових зобов‘язань банкам надано доступ до державних баз даних про
позичальників. Такі заходи спрямовані на мінімізацію кредитних ризиків для
банків та запобігання шахрайствам з боку клієнтів. Це сприятиме
скороченню обсягів проблемної заборгованості за кредитами, наданими
фізичним особам, але на думку експертів повністю вирішити проблему не
дозволить.
Таким чином, вирішення поставлених завдань дозволить створити
сприятливі умови та вдосконалити сучасну форму кредитування фізичних
осіб та мінімізувати ризики для операторів ринку споживчого кредитування.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що пожвавлення ринку
споживчого кредитування не є найближчою перспективою. Це пояснюється
тим, що для кредиторів, тобто банків, споживчі кредити продовжують
залишатися найризикованішим напрямом розміщення банківських ресурсів.
Серед чинників, що спиняють розвиток споживчого кредитування в Україні
можна віднести падіння довіри до банків та зниження платоспроможного
попиту з боку населення, ще одним стримуючим фактором є відносно висока
відсоткова ставку за споживчими кредитами через наявність прихованих
комісій, що збільшують вартість кредиту для позичальника, зростання
інфляційних та девальваційних очікувань. Та найкритичним є відсутність
дієвих правових механізмів захисту прав кредитора та позичальника, тому
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сфера

правового

регулювання

споживчого

кредитування

потребує

реформування.
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УДК 368(045)
Є.Г. Літвінов
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ ТА ОСНОВНІ
НАПРЯМКИ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ
Досліджено особливості функціонування українського страхового ринку у
європейському економічному просторі, проаналізовано основні показники
страхового ринку та їх динаміку за минулі роки, запропоновано ключові
напрями адаптації та удосконалення страхового ринку України.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхування життя,
модернізація, реструктуризація.
Розвиток ринку страхових послуг у сучасних умовах є важливим
фактором

конкурентоспроможності

економічної

системи.

Світовий

страховий ринок відзначається високим рівнем динамічності та посиленням
тенденцій його якісної диференціації. Країна, яка не враховує глобальних
аспектів розвитку страхової сфери, ризикує залишитися далеко позаду від
лідерів світового розвитку та не може розрахувати на взаємовигідне
партнерство у міжнародному співтоваристві. Наразі перед Україною постала
проблема вироблення стратегічних орієнтирів у сфері страхування, які
дозволяють максимально швидко та ефективно адаптуватися до глобальних
викликів. У цьому контексті дослідження сучасної світової практики та
новітніх

тенденцій

у

страхуванні

дасть

змогу

виділити

напрями

першочергової модернізації страхового ринку.
Метою статті є дослідження національних особливостей розвитку
страхового ринку України та визначення ключових орієнтирів його
модернізації в напрямах протистояння негативним наслідкам економічної
глобалізації.
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Теоретично-організаційні

засади

формування

національного

страхового ринку, тенденції його розвитку, функціональні особливості
інструментального забезпечення, правова база та практичні механізми
управління в даній сфері – ось далеко не повний перелік питань, що
розглядаються

в

останніх

публікаціях

вітчизняних

та

зарубіжних

науковців. Зокрема, фундаментальне дослідження страхового ринку
України

у

межах

концепції

сталого

розвитку

представлено

О.В. Козьменко [3]. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти
функціонування ринку страхових послуг в Україні розкрито у дослідженні
О. О. Гаманкової [1]. У працях науковців Г. Г. Козоріз [2], О.Г. Кузьменко
[4] можна знайти деталізовані за різними показниками аналітичні огляди
поточного стану страхового ринку України. Означені автори також
виділяють проблемні місця розвитку страхової діяльності, надають
пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення.
Інтеграція України в європейський економічний простір неодноразово
проголошувалася як пріоритетний вектор входження нашої держави у світове
співтовариство. Цей курс відповідає геостратегічному баченню перспектив
розвитку системи співробітництва України із зовнішнім світом. Більше того,
така постановка питання є важливою і в контексті пріоритетів внутрішньої
реформи.
Сьогодні розвиток сфери страхування в Україні поки що не відповідає
європейським стандартам і є одним з факторів, які стримують участь нашої
країни в системі міжнародного поділу праці, розширення експорту та
підвищення ефективності економіки. І основна проблема тут, як завжди, законодавство. Тому на всіх етапах регулювання необхідно узгоджувати та
гармонізувати національну систему законодавства відповідно до стандартів
Євросоюзу. Результатом такої гармонізації має стати широка інтеграція
страхових суб'єктів України до спільного європейського ринку.
Страхування - це форма міжнародної економічної діяльності, яка за
своєю природою є супутньою і такою, що покликана обслуговувати інші
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види комерційних операцій. Без страхувального супроводження експорт є
або неможливим, або надзвичайно ризикованим для виробників. Тому так
серйозно ставляться на Заході до створення страхових інститутів та
механізмів. Україна ж і досі залишається на узбіччі цих процесів, а відтак не
може ефективно конкурувати на світових ринках.
Страховий ринок України перебуває під постійним впливом процесів
глобалізації та міжнародної інтеграції: удосконалюються ринкові відносини в
економіці,

трансформується

економіка

і

ринок

праці,

відбуваються

технологічні оновлення в засобах масової інформації. Розвиток страхового
ринку України відрізняється від світових тенденцій. Його входження до
світового господарства є актуальним, але водночас і проблематичним, що
обумовлено

багатьма

об‘єктивними

і

суб‘єктивними

чинниками.

Проаналізуймо показники діяльності страхового ринку та його динаміку
станом на 30.09.2014 в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
(табл. 1) [6].
Загальна кількість страхових компаній станом на 30.09.2014 становила
389 (станом на 30.09.2013 – 411 компаній), у тому числі: СК "life"1 – 58
компаній (на 30.09.2013 р." – 62 компанії); СК "non-life" – 331 компанія (на
30.09.2014 р. – 349 компаній). За січень – вересень 2014 року в порівнянні з
аналогічним періодом 2013 року кількість страхових компаній зменшилась
на 22 СК.
За 9 місяців 2014 порівняно з аналогічним періодом минулого року,
при зменшенні кількості страхових компаній, спостерігається деяке
збільшення загальних активів на 2 315 млн грн (до 68 120 млн грн
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Таблиця 1
Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка
9 місяців
2013

9 місяців
2014

Темпи приросту
9 місяців 2014/
9 місяців и 2013

млн. грн.
%
Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць
Кількість договорів, крім договорів
з обов‘язкового страхування від
нещасних випадків на транспорті, у
тому числі
30 819,3
-16,1
25 845,5
- зі страхувальниками – фізичними
особами
26 057,2
-12,4
22 827,
Кількість договорів з обов‘язкового
страхування від нещасних випадків
на транспорті
74 863,
-5,2
70 990,0
Страхова діяльність, млн. грн.
Валові страхові премії
21 365,0
-4 283,4
-20,0
17 081,6
Валові страхові виплати
3 622,1
43,0
1,2
3 665,
Рівень валових виплат, %
16,9 %
21,5%
Чисті страхові премії
16 220,9
-2 577,0
-15,9
13 643,9
Чисті страхові виплати
3 555,0
33,0
0,9
3 588,0
Рівень чистих виплат, %
21,9 %
26 ,3%
Перестрахування, млн. грн.
Сплачено на перестрахування, у
тому числі:
6 490,2
-1 990,9
-30,7
4 499,3
- перестраховикам-резидентам
5 144,0
-1 706,3
-33,2
3 437,7
- перестраховикам-нерезидентам
1 346,2
-284,6
-21,1
1 061,6
Виплати, компенсовані
перестраховиками,у тому числі:
567,0
-171,8
-30,3
395,2
- перестраховикам-резидентам
67,1
10,0
14,9
77,1
- перестраховикам-нерезидентам
499,9
-181,8
-36,4
318,1
Отримані страхові премії від
перестрахувальників-нерезидентів
266,4
-272,1
-102,1
-5,7
Виплати, компенсовані
перестрахувальникам-нерезидентам
100,0
-93,7
-93,7
6,3
Страхові резерви, млн. грн.
Обсяг сформованих страхових
резервів
13 858,8
357,3
2,6
14 216,1
- резерви зі страхування життя
3 669,3
1 149,9
31,3
4 819,2
- технічні резерви
10 189,5
-792,6
-7,8
9 396,9
Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн.
Загальні активи страховиків (згідно
з формою 1 (П(С)БЩ 2))
65 804,9
2 315,4
3,5
68 120,3
Активи, визначені ст. 31 Закону
України «Про страхування» для
представлення коштів страхових
резервів
36 531,9
1 697,6
4,6
38 229,5
Обсяг сплачених статутних
капіталів
15 105,7
33,4
0,2
15 139,1
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Збільшення активів дозволених для представлення коштів страхових
резервів, обумовлене збільшенням обсягів акцій на 7,9% (до 18 487,3 млн
грн), які складають близько 48,4% зазначених активів; коштів на поточних
рахунках (на 13,2%); іпотечних сертифікатів (на 177,1%), цінних паперів, що
емітуються державою (на 2,4%).

Страхові резерви станом на 30.09.2014

порівняно з 30.09.2013 зросли на 2,6% за рахунок збільшення резервів зі
страхування життя на 31,3%.
Обсяги валових страхових премій за 9 місяців 2014 року зменшилися
порівняно з 9 місяцями 2013 року на 20,0%, чисті страхові премії
зменшилися на 15,9%.
Основні показники діяльності страхового ринку за 9 місяців 2014 року
характеризуються:
скороченням обсягів надходжень валових страхових премій на 4 283,4
млн грн (20,0%) та чистих страхових премій2 на 2 577,0 млн грн (15,9%).
Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях
становила 79,9%, що на 4,0 в.п. більше в порівнянні з 9 місяцами 2013
року. Зменшення валових страхових премій відбулося з таких видів
страхування, як: страхування фінансових ризиків (на 940,1 млн грн
(33,6%)); страхування майна (на 763,9 млн грн (26,6%)); страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (на 696,3 млн грн (32,6%));
страхування відповідальності перед третіми особами (на 485,1 млн грн
(34,8%)); страхування кредитів (на 328,2 млн грн (40,3%)). Збільшення
валових страхових премій на 188,2 млн грн (17,3%) відбулося з медичного
страхування (безперервного страхування здоров‘я).
збільшенням валових страхових виплат/відшкодувань на 43,0 млн грн
(1,2%) та чистих страхових виплат на 33,0 млн грн (0,9%). У розрізі видів
страхування збільшилась частка страхових виплат за такими видами
страхування: автострахування (з 53,0% до 55,8%), медичне страхування
(безперервне страхування здоров‘я) (з 20,6% до 22,5%), страхування
життя (з 2,6% до 4,1%). Водночас, частка чистих страхових виплат зі
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страхування фінансових ризиків значно скоротилася (з 8,0% до 1,1%).
Чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена
картка") збільшилися на 6,4%.
зростанням рівня валових виплат до 21,5 % (на 4,6 в.п.) та чистих
страхових виплат до 26,3 % (на 4,4 в.п.). Ріст валових страхових виплат
відбувся за рахунок істотного зменшення надходжень валових страхових
платежів (-20,0%) при незначному збільшенні валових страхових виплат
(+1,2%). Високий рівень валових страхових виплат спостерігався за
видами добровільного особистого страхування – 40,4%, з обов‘язкового
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів –
38,5%. Дещо нижчим є рівень валових виплат з недержавного
обов‗язкового страхування – 32,3%. Високий рівень чистих страхових
виплат спостерігався за видами добровільного особистого страхування –
45,7%, з обов‘язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів – 39,1%, а також з недержавного обов‗язкового
страхування – 32,7%.
зменшенням

кількості

укладених

договорів

страхування

та

перестрахування, у т.ч.: договорів (крім обов‘язкового страхування від
нещасних випадків на транспорті) на 16,1 %; договорів з обов‘язкового
страхування від нещасних випадків на транспорті – на 5,2 %.
зменшенням операції вихідного перестрахування на 30,7% до 4 499,3 млн.
грн. Зменшення відбулося за рахунок спаду перестрахування всередині
країни на 33,2% до 3 437,7 млн. грн. [6].
Отже, незважаючи на значну кількість компаній, фактично на
страховому ринку основну частку валових страхових премій – 99,6%
акумулюють 200 СК "non-Life" (60,4% всіх СК "non-Life") та 98,8% – 20 СК
"Life" (34,5% всіх СК "Life"). Наведені дані свідчать, що за 9 місяців 2014
року значний рівень конкуренції спостерігався на ринку видів страхування
інших, ніж страхування життя, в той час як на ринку страхування життя
наявна помірна монополізація.
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Нерозвиненість страхування життя є одним із найбільших недоліків
страхового ринку України, адже світові тенденції свідчать про домінування
саме страхування життя над загальноризиковими видами страхування, а в
окремих країнах його питома вага взагалі досягає 92% зібраних страхових
премій. Ураховуючи той факт, що саме страховики, які займаються
страхуванням життя, є одним з основних постачальників довгострокових
ресурсів на фінансовому ринку, стає зрозуміло, що поточний стан страхового
ринку в Україні має незначний вплив на розвиток фінансового ринку.
Український ринок страхових послуг має значні можливості, проте
потреби національної економіки та населення в якісних страхових послугах
він задовольняє не повною мірою. На сучасному етапі в економіці України
відбуваються такі негативні тенденції, які потребують урахування при
формуванні страхового ринку [3, с. 192]:
«падіння» фондового ринку;
збільшення ризиків, пов‘язаних з інвестуванням активів фінансових
установ, і неповернення кредитів;
недовіра населення до фінансових установ, зокрема з причин затягування
або відмови виконання фінансовою установою своїх зобов‘язань за
укладеними договорами;
валютно-курсова нестабільність;
збереження негативних інфляційних очікувань населення;
небезпека подальшої тонізації економіки.
До чинників, які уповільнюють розвиток страхового ринку, належать:
відсутність чіткої цілеспрямованої державної політики щодо розвитку
страхування; фінансово-економічна нестабільність у країні; недосконалість
страхового законодавства; низька страхова культура населення; відсутність
надійності в інвестуванні.
Однією з головних проблем страхового ринку України залишається
низька культура страхування. Це пояснюється не тільки недостатнім розміром
доходів домогосподарств, низькою нормою заощаджень, а й елементарною
необізнаністю про можливість інших варіантів розміщення вільних грошових
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коштів, крім банківських депозитів. Лише десята частина дорослого населення
країни страхується або готові застрахувати своє майно, що значно нижче від
загальноєвропейського рівня. Страхування в розвинених країнах є обов‘язковим
елементом соціально-економічної системи.
Досягнення поставлених завдань потребує суттєвої модернізації
вітчизняного страхового ринку, виходячи з його реальних можливостей та
вимог міжнародних страхових ринків (рис. 1) [2, c.32].
Націленість внутрішнього контуру вітчизняного страхового ринку на
досягнення його конкурентоспроможності в міжнародному страховому
середовищі зумовлює необхідність розв‘язання цілої низки проблемних
питань макроекономічного характеру, які виходять за межі функцій страхової
діяльності. Проте їх розв‘язання є необхідною умовою для успішної
модернізації вітчизняного страхового ринку.
Міжнародні страхові ринки
2

Законодавча база організації страхової діяльності в Україні
1

Страхувальники
(фізичні, юридичні особи,
об‘єднання страхувальників)

Страховики (страхові,
перестрахувальні компанії,
об‘єднання страховиків)

Посередники страхового
ринку (страхові брокери,
агенти, інші учаники)

Державні органи нагляду за страховою діяльністю

Міжнародні вимоги до діяльності українського страхового ринку (міжнародні стандарти)
1

- внутрішній контур модернізації;

2

- зовнішній контур модернізації вітчизняного
страхового ринку;

Рис. 1. Структура вітчизняного страхового ринку (в міжнародному
страховому просторі)
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Отже, напрями модернізації вітчизняного страхового ринку доцільно
досліджувати в контексті концептуальних засад модернізації національної
економіки України, орієнтуючись при цьому на власні ресурсні можливості
та враховуючи можливі зміни у зовнішньоекономічному середовищі.
Для підвищення ефективності страхового ринку необхідна його
реструктуризація, яка повинна включати наступні елементи:
створення повноцінного високопрофесійного регулятора із законодавчим
визначенням механізмів його впливу на ринок з урахуванням інтересів
усіх учасників;
посилення контролю за капіталізацією і платоспроможністю страхових
компаній, підвищення вимог до якості активів;
встановлення жорсткого контролю над безумовним та своєчасним
виконання страховиками своїх зобов‘язань перед клієнтами;
введення ефективного механізму протидії демпінгу та недобросовісної
конкуренції;
очищення

ринку

від

неплатоспроможних

та

недокапіталізованих

компаній;
створення механізму контролю над діяльністю інституту страхових
посередників;
підвищення відповідальності компаній за дії своєї агентської мережі.
Такі заходи мають відповідати інтересам насамперед споживачів
фінансових послуг,а, значить, і суспільства в цілому. Досягти ж цього можна
тільки за наявності політичної волі та вироблення ринком консолідованої
позиції [5, c. 19]
Вирішення перерахованих вище завдань можливе шляхом реалізації
наступних положень:
максимальної

консолідації

страхового

ринку

через

створення

саморегулівної організації з делегуванням їй частини повноважень
регулятора і формування механізму безумовності виконання прийнятих
рішень усіма професійними учасниками;
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введення інституту страхового омбудсмена із законодавчим закріпленням
його функцій і важелів впливу насамперед на органи державної влади і
управління;
покладання контролю над виконання страховими компаніями своїх
зобов‘язань перед клієнтами, передбачивши механізми впливу на
порушників;
невідкладне прийняття нової редакції Закону України « Про страхування»
з урахування взятого курсу на євроінтеграцію;
євроінтеграція страхового ринку України як безумовного елемента
загальнонаціональної програми реформування економіки і суспільства в
цілому;
підвищення

конкурентоспроможності

вітчизняних

компаній,

стимулювання процесів очищення ринку як основоположного чинника
зміцнення довіри до страхування в цілому.
Вирішення цих завдань дозволить не тільки подолати стагнацію, а й
стане потужним фундаментом для подальшого стабільного зростання і
формування прозорого та транспарентності ринку, де головним пріоритетом
стане захист інтересів громадян, зміцнення довіри до страхування як засобу
захисту суспільства від нових викликів і підвищення добробуту населення.
Український страховий ринок безумовно потребує перезавантаження.
Але для цього прийняті рішення повинні носити не декларативний характер,
а містити конкретні заходи, спрямованні на докорінну зміну ситуації.
Причому вони повинні бути тісно пов‘язані з комплексною програмою
структурних перетворень у суспільстві.
Важливою складовою цієї роботи має стати інформаційна кампанія з
роз‘яснення суті змін, що відбуваються. Тільки зрозуміла і прозора карта
реформ отримає підтримку не тільки ринку, але й суспільства в цілому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ РЕЗЕРВІВ
У даній статті досліджено економічну сутність банківських резервів,
опрацьовано набір банківських термінів із словом «резерв». Обгрунтовано
роль резервів банківських установ, як дієвих інструментів регулювання їх
діяльності. Розглянуто нормативні документи, що регулюють банківську
діяльність.
Ключові

слова:

банківські

резерви,

ризики,

банківська

ліквідність,

обов’язкові резерви, регулювання банківської діяльності і резервний фонд.
У «Словнику іноземних термінів» зазначено, що слово «резерв»
походить від французького «reserve», тобто запас, і латинського «reservare» 386

зберігати, а сам термін визначено як «запас чего-либо на случай потребности,
а также источник необходимых новых материалов, силы»[6]. І. Бернар і Ж.К. Коллі в «Тлумачному економічному та фінансовому словнику»
відзначають, що резерв є сумою, виділеною підприємством (організацією) на
покриття очікуваних або можливих збитків чи витрат [2]. А.І.Абалкін в
економічній енциклопедії наділяє термін «резерв» таким змістом: частина
фінансових

і

матеріальних

народногосподарського

обороту,

засобів,
що

тимчасово

виділяється

вилучених
частина

з

резервів

накопичується в спеціальних фондах [7]. О.І. Лаврушин вважає, що резерв «это запас денежных средств, иностранной валюты, товаров и т.д. на случай
надобности, источник, из которого черпаются … ресурсы в случае их острой
необходимости»[5].
Наведені визначення мають єдину основу й узгоджуються між собою,
що дозволяє виділити такі характерні ознаки всіх резервів:
- структура резервів (це сукупність чого-небудь - матеріальних і
фінансових засобів, які обов'язково мають цінність);
- мета формування або призначення (покриття непередбачених витрат
або збитків на випадок гострої необхідності).
Перша ознака дозволяє ідентифікувати резерви як активи, які можуть
трансформуватися в ресурси, і надалі здатні приносити їх власнику певну
економічну вигоду. Наприклад, організація створює резерви грошових
коштів, господарюючі підприємств - резерв сировини, громадянин відкладає
на «чорний день», держава формує резерви золота, іноземної валюти,
продовольства, палива. Друга ознака свідчить про цільове призначення
резервів, які можуть використовуватися при настанні певних, несприятливих
за наслідками подій. Наприклад, державні резерви використовуються при
несприятливій кон'юнктурі на внутрішніх і зовнішніх ринках, стихійних
лихах, резерви підприємств і організацій - перебої у поставках сировини,
погіршення ліквідності і т.д.
У процесі формування резервів необхідно пам'ятати, що не всі резерви
однакові

за

ефективністю.

Ефективні
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резерви,

дійсно,

дозволяють

пом'якшити небажані наслідки несприятливих подій. Неефективними резерви
стають при їх надмірності або абсурдності мети формування. Такі запаси є
резервами тільки за назвою, а не по суті.
Банківським резервам властиві всі ознаки класичних резервів, однак
специфіка банківської діяльності накладає на них свій відбиток. Отже,
основними групами банківських операцій є пасивні щодо залучення коштів
та активні щодо їх використання. Для розкриття суті резервів під такі
операції звернемося до історії зародження банківської справи.
Історичною основою виникнення банків вчені вважають ювелірні
крамниці, які були обладнані надійними підвалами, призначеними для
зберігання коштовностей. Віддаючи на зберігання цінності, клієнти крамниць
отримували боргові розписки, що підтверджували право на отримання за
першою вимогою переданих цінностей. Спочатку ювеліри тільки зберігали
передані їм цінності, не видаючи кредитів. У такій ситуації всі отримані
цінності, по суті, зберігалися у вигляді резервів (під можливу вимогу
повернення), що забезпечувало можливість моментального виконання
прийнятих

зобов'язань.

Сьогодні

це

називається

системою

повного

резервування. Отже, в таких умовах установа має 100% ліквідність і
платоспроможність, що ґрунтується на наявності того, що має повертатися за
першою вимогу, іншими словами - активи рівні зобов'язаннями. При системі
повного резервування банк для покриття своїх витрат повинен отримувати
плату за зберігання цінностей. Трансформація отриманих цінностей від
клієнтів у кредитний ресурс, знижує резерви і ліквідність банку, але збільшує
потенціал доходності і прийняті ризики.
Таким чином, підтримуючи 100% ліквідність (не видаючи кредитів),
банк усуває відповідні ризики і забезпечує довіру вкладників, проте втрачає
найважливіше джерело доходів. Розвиток банківської справи зумовив
необхідність кредитування і прийняття банками ризиків. Причому, чим
більше виданих кредитів - тим вище ризик і майбутня доходність. Джерелом
кредитних ресурсів при цьому стають вклади клієнтів.
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Ґрунтуючись на постійному русі клієнтів як тих, хто хоче отримати
гроші, так і тих, хто готовий їх розмістити, банкіри прийшли до часткового
резервування, формуючи кредитну основу. Часткове резервування припускає
зберігання у вигляді резервів тільки частини вкладу, решта суми
спрямовується на кредитування. У ХIХ столітті норма резервування була
внутрішнім інструментом комерційних банків і становила близько 20%, у ХХ
столітті

система

резервування

трансформувалася

в

нормативно-

регламентовану, при цьому норми визначалися емпіричним шляхом. Вперше
норми банківського резервування було запроваджено у США в 1913 р.
Сьогодні, ряд резервів мають статус обов'язкових, з формуванням не
тільки у вигляді грошей, наявних у банку, а й на спеціальних рахунках,
відкритих в центральному банку. Крім того, розвиток кредитної діяльності
призвів до формування особливих ризиків, а значить - резервів під них.
Банківські резерви в сучасному тлумаченні мають три основних
значення: 1) запас на випадок необхідності; 2) частина тимчасово
виключених з обороту ресурсів; 3) джерело ресурсів, які зберігаються на
випадок крайньої необхідності [1, с.371]. В банківській практиці виділяють
оперативні, готівкові, загальні та обов‘язкові резерви.
Оперативні резерви існують у формі легко доступних активів, що
дозволяють виконати установі раптово пред‘явленні значні платіжні вимоги
її вкладників. Готівкові резерви є активами, які легко перетворюються в
готівку, однак у «Банківській енциклопедії» визначено, що готівковими
резервами може бути частина капіталу банку, і ця позиція буде мати сенс,
якщо капіталом вважати те, що продуктивно використовується установою.
Загальні резерви є коштами, що накопичуються для фінансування
непередбачених витрат, покриття сумнівних боргів, збитків, а також інші
регламентовані потреби. Ці резерви передбачають встановлення нормативів
щодо формування в залежності від розміру того що забезпечується,
наприклад, активів. Обов‘язкові резерви зберігаються на спеціальних
рахунках в центральних банках країн, тому є коштами, нормативи таких
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резервів закріплено в нормативній базі діяльності банків. Основне
призначення усіх резервів – забезпечення платоспроможності й ліквідності
установ.
Варто окремо зупинитися на двох принципово важливих з позиції
проведеного дослідження видів резервів – обов‘язкових та під втрати за
активними операціями. Обов‘язкові резерви визначено як інструмент
забезпечення певних напрямків, а отже їх розмір залежить від обсягу
операцій за цими напрямками. Типовою основою формування обов‘язкових
резервів є пасивні операції - залучення коштів від юридичних та фізичних
осіб на поточні та депозитні рахунки. При цьому резерви розраховуються як
визначена частка зазначених залучених коштів. Диференціація нормативів
відбувається в залежності від строків залучення, виду валюти та статусу
вкладника. Центральні банки, отримуючи кошти від банків, використовують
обов‘язкові резерви як монетарний інструмент регулювання грошової маси та
механізм управління фінансовим ринком шляхом обмеження кредитного
потенціалу банківських установ або стимулювання кредитного процесу.
Також такі резерви дозволяють управляти ліквідністю банківської системи.
Нормативи резервів залежать від рівня розвитку банківської системи,
грошового ринку й економічної ситуації, тому в різних країнах вони різні.
Кошти на спеціальних рахунках в центральних банках є доходним активом,
оскільки в більшості країн за ними нараховуються проценти. Наприклад,
Європейський центральний банк розраховує суму процентів на обов‘язкові
резерви за ставкою 1% річних, а в Україні ставка становить 30% облікової
ставки, але тільки при дотриманні банком порядку формування і зберігання
резервів.
Формування обов'язкових, як і більшості, резервів дозволяє вирішити
такі три завдання: регулювання грошової маси в обігу, забезпечити
своєчасність платежів за вимогами, підтримувати ліквідність банку.
Важливою

особливістю

обов'язкових

резервів

є

те,

що

використовуватися банківською установою в повному обсязі вони можуть
тільки при припиненні діяльності. За інших умов використання резервів
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обмежено та регламентується нормативною базою, якою визначено напрямки
й періодичність використання коштів з резервів, строки поповнення рахунку,
а також гарантії й санкції.
Отже, використання резервів можливе виключно в критичній для банку
ситуації, а сформовані на рівні центрального банку фонди швидше слугують
механізмом підтримки сукупної ліквідності банківських установ, ніж
забезпечення ліквідності окремого банку. Крім того, через резерви
вилучається частина ресурсу банківської системи, яка знижує кредитний
потенціал установ. Резервування збільшує вартість залучених від клієнтів
ресурсів, так як їх резервована частина має доходність набагато меншу, ніж
платність

усіх

залучених

коштів,

тому

комерційні

банки

змушені

підвищувати власні вимоги по дохідності активних операцій.
Резерви, що формуються під можливі збитки, які виникають в результаті
проведення активних банківських операцій, називаються резервами під
втрати за активними операціями (Assets Provisions). Розмір цих резервів
визначають на основі набутого досвіду як частина вартості негативно
класифікованих активів. Висока ймовірність втрати вартості «поганих»
активів дозволяє вважати їх втраченими та відносити їх вартість на витрати
діяльності. З облікових підходів резерви є контрактивним (регулюючим)
рахунком, в результаті виникнення яких відбувається зменшення облікової
вартості відповідних активів, а отже резерви зменшують вартість капіталу
банку. Зважаючи на різноманіття активів фінансових установ, які є носіями
ризиків, необхідно відзначити існування відповідної кількості таких резервів.
Так в форматі резервів під активні операції виділяють резерви під кредитні
ризики, нараховані доходи, дебіторську заборгованість, кореспондентські
рахунки.
Оскільки кредитні активи складають основу активів комерційних банків,
то і резерви сформовані під кредитні ризики (Loan Loss Provisioning) є
домінуючими в зазначеній групі резервів. Як і за всіма активними операціями
резерв під кредитні операції є визнанням втрат з подальшим відображенням їх
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у результатах діяльності установи. Мета формування резерву – підвищення
стабільності банківської системи, а також захист інтересів кредиторів установ.
Банки

самостійно

зобов‘язані

визначати

рівень

ризику

операцій

із

врахуванням фінансового стану позичальників, якості застави, інших
параметрів, але центральними банками визначається і методологія процесу і
чітко контролюється порядок виконання. Аналітиками для характеристики
якості кредитного портфеля банківських установ використовується коефіцієнт
резервування

під

кредитні

ризики

(LoanRes),

який

розраховується

відношенням суми резервів до усіх наданих кредитів за балансовою вартістю.
Також у практиці фінансового аналізу, особливо під час нестабільності на
ринку, використовують показник, розрахований відношенням суми резервів до
«проблемних» кредитів. Вважається, що резерви повинні перевищувати суму
«проблемних» кредитів, тобто попередній показник має бути більше «1».
Якщо вищезазначені резерви є специфічними, тобто окремо формуються
виключно банківськими установами (за певними умовами і іншими
фінансовими установами, але за відмінними нормативами), то є ще один
фонд, який носить назву резервного та формується практично усіма
юридичними бізнес формуваннями. Резервний фонд комерційного банку
(Extra (Reserve) Capital) призначений для покриття надзвичайних та
непередбачених

збитків

за

усіма

активами

й

позабалансовими

зобов‘язаннями, має становити не менше 25% регулятивного капіталу банку,
формується шляхом щорічних відрахувань та відображається в балансі
установи окремою статтею пасиву.
На сучасному етапі розвитку банківських систем резервні вимоги є
одним із традиційних інструментів реалізації грошово-кредитної політики, в
частині регулювання ліквідності всієї системи. Вимоги використовуються
для контролю над змінами грошової маси в обігу та обмеження кредитного
потенціалу банків. Якщо спочатку резервні вимоги виконували роль
забезпечення ліквідних банківських гарантій вкладів клієнтів, то з плином
часу ця мета відійшла на другий план. Це відбулося, в тому числі, і через
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недостатність обсягів резервування для виконання даного завдання. Також
причинами трансформацій стали розвиток систем гарантування вкладів,
вдосконалення інструментів банківського нагляду. Отже, сьогодні резерви
використовуються, в першу чергу, як інструмент грошово-кредитної політики, а
саме створюють умови поточного регулювання ліквідністю (причому
«жорсткого» регулювання), є обмежувачем банківської кредитної експансії за
допомогою впливу на мультиплікативний процес зростання депозитів,
створення кредитних грошей. Знижуючи або підвищуючи норми резервування,
національні регулятори сприяють згортанню або розширенню кредитної
активності фінансових установ, впливають на мультиплікативний процес.
Резервні вимоги в різних країнах різні, відрізняється і система
диференціації норм. Критеріями диференціації є суб'єкти резервування
(банки з урахуванням спеціалізації, інші фінансові установи), об'єкти
резервування (види балансових пасивів), платність резервів, міри покарання
щодо ухилення банків від резервування.
Класифікація резервів як «жорстких» інструментів грошової політики,
заснована на тому, що навіть незначна зміна ставок відчутно впливає на
рівень ліквідності банків, а значить на грошову пропозицію. З метою
підвищення якості прогнозів, ефективності планування і управління
ліквідністю центральні банки ряду країн значно знизили резервні вимоги і
стали досить рідко змінювати резервні ставки. А в таких країнах як
Великобританія, Канада, Швеція взагалі відмовилися від цього інструменту,
визнавши його малоефективним і застарілим.
В нашій країні резервування використовується з моменту запровадження
банківського нагляду. Згідно Закону «Про банки і банківську діяльність»
резервування належить до другої групи форм регулювання «Індикативне
регулювання». Другим та третім рядком у переліку форм індикативного
регулювання зазначено «визначення норм обов'язкових резервів» та
«встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від
активних банківських операцій» [3]. Також цим Законом закріплено
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виключне право Національного банку України на проведення зазначеного
регулювання. А в Законі «Про Національний банк» (ст. 26) зазначено, що
встановлює нормативи резервування саме НБУ, при цьому нормативи
обов'язкового резервування встановлюються в процентному відношенні до суми
залучених установою коштів у національній і іноземній валютах, для різних
зобов'язань можуть використовуватися різні нормативи, а рішення про зміну
нормативу набирає чинності не раніше ніж через 10 днів після опублікування [4].
Якщо норми обов‘язкового резервування є єдиними для всіх установ, то
через ст. 73 Закону «Про банки і банківську діяльність» НБУ має право
підвищувати норми резервів на покриття можливих збитків за кредитами
(іншими активами) для окремих банків, за умов порушення ними норм
банківського законодавства, актів НБУ або здійснення ризикової діяльності,
що загрожує інтересам кредиторів такого банку.
Висновки. Банківські резерви є не тільки одним з основних методів
управління ризиками, а й інструментом регулювання банківської діяльності,
використовуваним центральними банками. Однак, первинною функцією є саме
управління ризиками. Основне призначення усіх резервів – забезпечення
платоспроможності й ліквідності банківських установ. В світовій практиці
банківської діяльності використовують оперативні, готівкові, загальні та
обов‘язкові резерви. В сучасних умовах резерви використовуються як інструмент
грошово-кредитної політики, створюючи умови «жорсткого» поточного
регулювання ліквідністю, обмежуючи кредитну експансію через вплив на
мультиплікативний процес зростання депозитів, створення кредитних грошей.
Центральні банки, отримуючи кошти від банків, використовують обов‘язкові
резерви як монетарний інструмент регулювання грошової маси та механізм
управління фінансовим ринком шляхом обмеження кредитного потенціалу
банківських установ або стимулювання кредитного процесу.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті досліджуються сучасні теоретичні та методичні підходи до
визначення сутності поняття «фінансова діяльність банку». Визначено
особливості фінансової діяльності, досліджено підходи до змісту фінансової
діяльності комерційного банку.
Ключові слова: комерційний банк, фінансова діяльність, фінансовий
посередник, прибуток, фінансовий ризик.
Постановка проблеми. Розвиток процесів фінансової інтеграції і
глобалізації,

поглибленнянинішньої

фінансово-економічної

кризи,

відсутність нових підходів та методик щодо мінімізації втрат на фінансовому
ринку й у матеріальній сфері змінюють уявлення про роль фінансової
системи у розвитку світової та національних економік. Пошук шляхів
подолання кризових явищ в українській економіці потребує повної і якісної
оцінки господарських процесів, що відбуваються. Це передбачає здійснення
комплексного аналізу національної фінансової системи, зокрема аналізу
фінансової діяльності банківських установ та структури кредитного та
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інвестиційного попиту, від яких великою мірою залежить розширене
відтворення економіки країни.
Сучасні трансформаційні зміни у фінансових відносинах призвели до
необхідності перегляду засад фінансової діяльності комерційних банків із
урахуванням останніх подій на світовому фінансовому ринку. У зв'язку з цим
надзвичайно актуальним є питання формування наукових підходів до теорії
та методики аналізу фінансової діяльності загалом і банківських установ,
зокрема.
Постановка завдання. Метою статті є визначення теоретичних та
методичних

підходів

до

розкриття

сутності

фінансової

діяльності

комерційного банку на підставі узагальнення існуючих наукових поглядів.
Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань:
- узагальнитинаукові

підходи

до

визначення

поняття

«фінансова

діяльність банку»;
- дослідити сутність фінансової діяльності комерційного банку;
- визначити особливості фінансової діяльності комерційного банку.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Дослідженню

питань

функціонування банків та їх фінансової діяльності присвячена значна
кількість праць як вітчизняних, так і закордонних науковців, зокрема:
Васюренко О.В., Дзюблюка О.В., Бланка І.А., Єпіфанова А.О., Кириченка
О.А., Гальчинського А.С., Мещерякова А.А., Мороза А.М., Примостки Л.О.,
Савлука М.І., Карчевої Г.Т., Герасимовича А.М., Лаврушина О.І., Панової
Г.С., Роуза П., Сінкі Дж., Усоскіна В.М., Кузнєцової Л.В., Буряка А.В.
та інших.
Незважаючи на вагомий внесок науковців у розвиток теорії банківської
справи,

виникає

необхідність

узгодження

різноманітних

та

іноді

суперечливих поглядів на зміст фінансової діяльності банківської установиз
урахуванням сучасних тенденцій у цій сфері.
Виклад основного матеріалу дослідження. Банківська діяльність полягає
у залученні у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та
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розміщенні зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик, відкритті і веденні банківських рахунків фізичних та
юридичних осіб [5]. Фінансова діяльність комерційного банку – це
діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і залученого
капіталу банку.
Перетворювальна фінансова діяльність банку, яка пов'язує залучення й
розміщення грошових коштів за обсягами, структурою і часом, полягає у
зіставленні депозитної і кредитної ставок процентних витрат та доходів;
зіставленні обсягів депозитних, запозичених та кредитних вкладень;
визначенні ймовірності неповернення коштів і депозитів; створенні умов для
вилучення депозитів; дотриманні обов'язкових норм та нормативів і
врахуванні інфляційного ризику. Метою фінансової діяльності банку є
розміщення власних, запозичених і залучених ресурсів у активні операції для
подальшого збільшення капіталу за рахунок отримання прибутку [3, с. 98].
І.А. Бланком був запропонований методологічний підхід, згідно якого
фінансову діяльність банку необхідно розглядати на двох рівнях. На
першому рівні - це фінансова діяльність у вузькому розумінні, яка охоплює
комплекс завдань щодо формування фінансових результатів тощо. На
другому рівні - фінансова діяльність банку в широкому розумінні: здійснення
банківських операцій, формування і використання фінансових ресурсів,
аналіз фінансових результатів [1, с. 257].
Фінансова діяльність є головною формою забезпечення розвитку банку
як фінансового посередника у створенні умов для безперервного руху
фінансових потоків. Завдання фінансової діяльності та її масштабів
визначаються місією та стратегією розвитку діяльності банку, його
загальною політикою, яка, своєю чергою, складається з підпорядкованих
політик

(депозитної,

процентної,

кредитної,

інвестиційної,

валютної,

облікової та ін.).
Фінансова діяльність банку є стабільною, тобто її здійснюють постійно.
Це пов'язане з тим, що основними функціями сучасного банку є
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трансформаційні, які зумовлені посередницькою місією банків та їх
особливим місцем серед фінансових посередників зокрема.
Форми, напрями та обсяги фінансової діяльності банку значною мірою
залежать від його особливостей і організаційно-правових форм власності.
Особливості виконання банківських операцій формують ресурсну базу
банківської установи та визначають пропорції у використанні власного й
позичкового капіталів, а також в обсягах залучення фінансових ресурсів.
Організаційно-правові форми діяльності впливають на процеси формування
власного капіталу і склад джерел залучення зовнішнього капіталу.
Фінансова діяльність банку генерує свої специфічні види ризиків,
поєднувані поняттям «фінансовий ризик». Головними із цих ризиків є ризик
ліквідності, платоспроможності, ризик втрати фінансової стабільності та
кредитні, валютні, інвестиційні ризики [3, с. 98].
Фінансова діяльність визначає специфічність характеру формованих нею
грошових потоків банку. Ця специфіка полягає в тому, що в процесі
фінансової діяльності позитивний грошовий потік (надходження фінансових
ресурсів із зовнішніх джерел) завжди в підсумку цієї діяльності менший за
обсягом, аніж негативний грошовий потік (обслуговування й повернення
зовнішнього боргу).
Фінансова діяльність банку, на відміну від інших видів, генерує в собі
різні види продуктів та послуг, що є результатом специфіки діяльності банку
як фінансового посередника, тому підходи до ціноутворення на фінансові
ресурси певною мірою відрізняються від ціноутворення на промислову
продукцію, продукцію транспорту, будівництва тощо; фінансова діяльність
банку регулюється інструментами грошово-кредитної політики.
Дослідження,

виявлення

й

осмислення

особливостей

фінансової

діяльності банку та форм її впливу на загальну суму його прибутку дає змогу
сформулювати два найважливіші критеріальні завдання цієї діяльності: поперше, мінімізацію вартості додатково залученого капіталу; по-друге,
оптимізацію структури джерел додатково залученого капіталу.
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Обидва ці завдання, що визначають результативність фінансової
діяльності банку, істотно впливають на загальний рівень його прибутку.
Розходження у рівнях сформованого прибутку в процесі фінансової
діяльності банку значною мірою визначають рівень фінансових ризиків, що
супроводжують цю діяльність. Тому вибір банком тих або інших
управлінських рішень, пов'язаних із формуванням вартості додатково
залученого капіталу або структури його джерел, зводиться до свідомого
встановлення співвідношення рівня прибутку та ризику в процесі фінансової
діяльності. Розходження цих рівнів становлять три основних типи політики
формування джерел (фінансування) розвитку банку: агресивну, помірну (або
компромісну), а також консервативну політики фінансування [4, с. 57].
При організації фінансової діяльності банку необхідно вирішити
наступні методичні завдання:
- визначити оптимальний розмір банку (обсяги статутного і власного
капіталу, величину його балансу);
- розрахувати раціональне співвідношення між обсягами власних і
позиковихкоштів; розв'язати проблеми достатності капіталу;
- виявити прийнятну структуру активів і пасивів банку, а також їх
характеристик (терміни, дохідність, ліквідність, ризик тощо);
- розрахувати такі показники, як ліквідність, платоспроможність,
кредитоспроможність, рентабельність;
- розподілити чистий (після виплати податків) прибуток банку на
споживання

(виплату

дивідендів

за

акціями

банку)

і

накопичення

(реінвестування нерозподіленої частини прибутку) тощо.
Детальне дослідження теоретичних підходів, дозволяють визначити
необхідність розрізнення двох рівнів до розуміння змісту банківської
діяльності – макроекономічного та мікроекономічного.
На макроекономічному рівні результат (ефект) банківської діяльності
має соціальний характер та пов‘язаний, в першу чергу, зі суспільним
призначенням банків та знаходить своє відображення у їх функціях. Згідно
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мікроекономічного рівня основним ефектом банківської діяльності є
прибуток, як вираження кінцевого результату функціонування банку як
суб‘єкта господарювання, та основне джерело розвитку банківського бізнесу
в умовах ринку. Таким чином, виділення рівнів прояву результатів
банківської діяльності, дозволяє вести мову про соціальний аспект
макроекономічного підходу та економічний аспект мікроекономічного [2].
Висновки. Отже, в широкому розумінні під фінансовою діяльністю
банку слід розуміти всі заходи та операції, що пов'язані з акумуляцією
власного,

залученого

і

позикового

капіталів,

їх

використанням,

примноженням (зростанням вартості) й своєчасним поверненням.
Зіставлення системи поглядів, теоретичних положень, основних думок
учених щодо об'єкта дослідження дозволило зробити висновок, що у
науковців немає спільної думки щодо сутності фінансової діяльності банку.
Нечітко відображена сутність фінансової діяльності банку і в нормативних та
законодавчих актах. Тому доцільним є застосування системно-елементного
підходу до визначення змісту банківської діяльності, що базується на
поєднанні окремих положень різних підходів, а саме:
– банк є динамічною відкритою системою, робота якої обумовлена
функціями банків в економіці та характеризується відповідним результатом
на макро- і на мікроекономічному рівні;
– посередницький характер банківської діяльності, пов‘язаний з
процесом акумулювання фінансових ресурсів та їх ефективного розміщення,
дозволяє виділяти вхідні і вихідні фінансові потоки в процесі здійснення
банківської діяльності та фактори, що будуть здійснювати вплив;
– цільова спрямованість банківської діяльності

зосереджена на

мінімізації витрат, та, відповідно отриманні прибутку, як необхідної умови
максимізації

доходів

акціонерів

з

метою

управління

ефективністю

банківського бізнесу.
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А.Г. Маргевич
здобувач освітнього ступеня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ
У статті досліджується сучасний стан та основні тенденції розвитку
інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах. Проаналізована динаміка в
основний капітал, прямі іноземні інвестиції в Україні. Розглянута структура
прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, регіон, інвестиційна
привабливість регіону, інвестиційна діяльність.
Світова економічна наука розуміє інвестиції як спосіб розміщення
капіталу, який має забезпечити його збереження або зростання. Інвестиції, з
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одного боку, створюють умови для розвитку господарської діяльності і нові
робочі місця, а з другого – покращують загальну кон‘юнктуру на
регіональному ринку. Обсяг інвестиційних ресурсів є найбільш суттєвим
параметром, що здійснює стимулюючий вплив на економічний розвиток
регіонів та країни в цілому. Для формування умов та передумов активізації
інвестиційної діяльності суб‘єктів господарювання, що функціонують в
межах країни або її регіонів, необхідно проведення комплексної державної
інвестиційної

політики,

яка

спрямована

на

залучення

максимально

можливого рівня інвестиційних ресурсів для вирішення оперативних і
перспективних задач соціально-економічного розвитку території. Основним
фактором, що здійснює вплив на інтенсифікацію інвестиційної активності є
рівень сприятливості інвестиційного клімату. З метою виявлення, наскільки
сприятливим є інвестиційний клімат в країні та її регіонах, які саме джерела
фінансування задіяні й наскільки ефективно вони використовуються, чи
забезпечені ресурсами структурні зрушення в економіці, проводиться оцінка
й аналіз інвестиційної діяльності.
Вагомий внесок у дослідження теоретичних основ формування
інвестиційної

діяльності

зробили

В.П. Александров,

О.М. Алимов,

О.І. Амоша, І.К. Бистряков, Ю.М. Бажал, М.П.Бутко, А.С. Гальчинський,
В.М. Геєць, Н.П. Гончарова, Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, М.С. Данько,
В.П. Дубіщев, Я.А. Жаліло, М.З. Згуровський, Г.І. Калитич, Т.М. Качала,
А.С. Лисецький,

Я.Б. Олійник,

В.О. Онищенко,

Б.Я. Панасюк,

Т.О. Панфілова,

В.П. Соловйов,

А.М. Стельмащук,

В.К. Хаустов,

М.І. Фащевський, Л.Г. Чернюк, В.І. Чижова, С.М. Чистов та ін.
Метою статті є дослідження особливостей інвестиційної діяльності,
інвестиційних процесів у регіоні для забезпечення оптимального та
збалансованого

функціонування

його

господарської

системи

в

трансформаційний період.
Аналізуючи внутрішні фактори розвитку інвестиційної діяльності в
Україні можна відмітити, що обсяг інвестицій в основний капітал, які є
капітальними вкладеннями у матеріальні активи, мав тенденцію до
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підвищення з 1997 року аж до 2010 року, у якому внаслідок кризових явищ в
економіці, відбулося падіння обсягу інвестицій в основний капітал на 81 304
млн. грн. або на 34,9% порівняно з 2009 роком. У 2012 році обсяг інвестицій
в основний капітал підвищився порівняно з 2011 роком на 38,8%, у 2013 році
– на 26,1% порівняно з 2012 роком, табл. 1.
Як свідчать дані в інвестиційній активності України спостерігаються
періоди підйому та падіння. Так, перше падіння інвестиційної активності
спостерігається після кризи 1998 року, в 1999 році спостерігалося зниження
усіх

показників

інвестицій.

2007-2008

роки

були

роками

підйому

інвестиційної активності в країні, про що свідчать темпи приросту обсягу
інвестицій в основний капітал на 19,0 та 29,8% відповідно.
Незначне зниження спостерігалося у 2008 році, що пояснюється
початком нової світової кризи, але у 2010 році це падіння було вже на рівні
35% і лише в 2012 році інвестиційна діяльність знову пішла на підйом.
Таблиця 1
Динаміка інвестицій в основний капітал в Україні за 1997-2013 р.
Роки

Освоєно
інвестицій в
основний
капітал,
млн..грн.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

12401
13958
17552
23629
32573
37178
51011
75714
93096
125254
188486
233081
151777
150667
209130
263728

Темп зростання,
% до
відповідного
періоду
попереднього
року
91,2
106,1
100,4
114,4
120,8
108,9
131,3
128,0
101,9
119,0
129,8
97,4
65,1
99,3
138,8
126,1
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Темп зростання,
% до 1990 року

Інвестиції в
основний
капітал, % до
ВВП

20,7
21,9
22,0
25,2
30,4
33,1
43,5
55,7
56,8
67,6
87,7
85,4
50,0
49,7
60,8
-

13,3
13,6
13,4
13,9
16,1
16,5
19,1
21,9
21,1
23,0
26,2
24,6
16,6
13,8
16,1
18,7

За період з 1997 по 2012 роки, лише в 2008 та 2009 роках рівень
інвестицій у відсотках до ВВП перевищив оптимальну величину 25%, яка
дозволяє

забезпечити

відтворення

основного

капіталу

та

стабільне

економічне зростання країни [1, с.79]. Але наслідки кризових явищ призвели
до суттєвого погіршення ситуації, і в 2010 році вже маємо частку інвестицій в
основний капітал у ВВП - 16,6%, а в 2011 році – 13,8%, що характерно для
кризових років з 1997 по 2002. Починаючи з 2012 року питома вага
інвестицій в основний капітал у ВВП почала зростати і становила у 2013 році
майже 19%.
Якщо розглянути тенденцію щодо зміни інвестицій в основний капітал
у 2011 році порівняно з 2010 роком щоквартально (наростаючим підсумком),
то можна відмітити покращення ситуації, оскільки, у січні-березні, січнічервні, січні-вересні та січні-грудні 2010 року порівняно з аналогічними
періодами 2009 року спостерігалося зменшення обсягу інвестицій на 39,5,
43,3, 43,7, 34,9% відповідно, у той час як у 2011 році порівняно з
відповідними періодами 2010 року, це зменшення набагато менше: 15,4, 9,3,
3,6 та 0,73% відповідно. У 2012 році спостерігається підйом інвестиційної
діяльності і порівняно з відповідними періодами 2011 року маємо вже
підвищення обсягу інвестицій на 12% у січні-березні, на 15,9% - у січнічервні та на 31,2% - у січні-вересні. У 2013 році обсяг освоєних капітальних
інвестицій за періодами становив: у січні-березні – 48123 млн. грн., у січнічервні – 112221,3 млн. грн., у січні-вересні – 177459,8 млн. грн., у січнігрудні – 263727,7 млн. грн. Тобто маємо підвищення інвестиційної
активності порівняно з відповідними періодами попереднього року на 22,4%,
29,8%, 17,4%, 8,5%. Аналогічна тенденція спостерігається і в 2014 році: у
січні-березні підвищення на 3% порівняно з відповідним періодом 2013 року.
Як бачимо, в цілому у 2011 році порівняно з 2010 роком зниження обсягу
інвестицій в основний капітал склало 0,7%, що менше ніж у передкризовий
період (2,6%), а в 2012 році обсяг інвестицій почав зростати і підвищився
майже на 39%, а у 2013 році – на 26% [5].
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У 2011 році структура джерел фінансування інвестицій залишилася
майже на такому ж рівні, як і в 2010 році, але доля коштів іноземних
інвесторів знизилася на 2,2%, у той час зросла доля коштів державного
бюджету – на 2,1%. В 2012 році доля коштів іноземних інвесторів
підвищилися порівняно з 2011 роком на 0,8%, а доля державного
інвестування – на 1,2%. У 2013 році відбулося зниження коштів
держбюджету та іноземних інвесторів, підвищилося інвестування за рахунок
власних коштів підприємств В цілому, структура джерел фінансування
інвестицій в основний капітал з 1997 по 2012 рік зазнала змін у бік
підвищення, починаючи з 2011 року, державного фінансування, зниження
фінансування за рахунок власних коштів та підвищення – за рахунок
іноземного капіталу, а у 2013 році ситуація змінилася на протилежну.
Що стосується промисловості, яка в структурі інвестицій в основний
капітал в цілому по країні займає найбільшу питому вагу (на рівні 34-38%,
табл. 2), то зниження обсягу інвестицій в основний капітал у 2010 році було
32,4%, в 2011 році – 9,5%, а в 2012 році ситуація різко змінилася і обсяг
інвестицій підвищився на 30,9%, а в 2013 році – на 10,3%.
Таблиця 2
Динаміка та структура інвестицій в основний капітал за видами
промислової діяльності

Роки

2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Питома вага
інвестицій в
основний
капітал у
промисловість,
%
41,9
40,6
38,7
37,2
37,6
35,8
34,1
32,9
38,0
34,2
36,2
35,1

в тому числі
добувна
промисловість

переробна
промисловість

виробництво та
розподілення
електроенергії,
газу та води

13,0
10,3
8,9
8,4
8,7
6,9
6,4
7,2
9,2
9,1
10,3
10,7

21,7
22,6
22,9
22,0
24,0
24,0
23,8
21,0
23,3
20,0
17,3
14,8

7,2
7,7
6,9
6,8
4,9
4,9
3,9
4,7
5,5
5,1
8,6
9,6
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В структурі промисловості, найбільша питома вага інвестицій в
основний капітал концентрується в переробній промисловості, що є досить
гарним показником, оскільки свідчить про розвиток даної сфери діяльності в
країні. В свою чергу, ця сфера діяльності також залежить від інвестиційних
вкладень, які зазнали змін внаслідок світової кризи, про що говорять дані
табл. 2. Так, у 2009 році відбулося перше зниження індексу інвестицій в
промисловість за період з 2001 року і порівняно з 2008 роком даний індекс
склав 94,7%, в 2010 році порівняно з 2009 – 67,6%, в 2011 році порівняно з
2010 роком – 90,5%. І тільки в 2012 році відбулося підвищення обсягу
інвестицій в основний капітал у промисловості і індекс інвестицій склав
130,9%, а в 2013 році – 110,3%.
В

цілому

ситуація

з

інвестиційною

діяльністю

в

країні

характеризується підвищенням інвестиційної активності з 2002 по 2008 роки,
її зниженням у 2009 та 2010 роках та пожвавленням ситуації в деяких
регіонах у 2011 році та в цілому по країні у 2012-2013 роках, про що свідчить
тенденція зміни обсягу інвестицій в основний капітал в цілому по Україні.
Особливу роль в процесі інвестування економіки відіграють прямі
іноземні інвестиції (ПІІ). За даними Державної служби статистики України,
загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в Україну, на 1
січня 2012 року склав 44 708 млн. дол., що майже на 12% більше обсягів
інвестицій на початок 2011 року та в розрахунку на одну особу становив
978,5 дол. США, на 1 січня 2013 року – 50333,9 млн. дол., на 1 січня 2014
року – 54462,4 млн. дол. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій в
економіку України у 2011 році становив 4681,2 млн. дол. США, що більше на
9% від надходжень за 2010 рік, в 2012 році – 5625,9 млн. дол. США, у 2013
році – 4128,5 млн. дол. США. Динаміка прямих іноземних інвестицій
наведена на рис. 1.6. Як свідчать дані, наведені на рис. 1, суттєве підвищення
обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну спостерігалося з початку 2007
року, коли темп приросту ПІІ склав 86,7% порівняно з початком 2006 року.
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Починаючи з 2009 року темпи росту обсягу ПІІ уповільнюються. Так, у
2009 році порівняно з 2008 роком темп приросту становив – 20,9%, в 2010
порівняно з 2009 роком – вже 12%, в 2011 порівняно з 2010 роком – 11,6%, в
2012 порівняно з 2011 роком – 12,6%, в 2013 порівняно з 2012 р. – лише
8,2%.

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку України
Аналіз зміни структури прямих іноземних інвестицій в Україну за
видами економічної діяльності, показав, що у 2010 році порівняно з 2007
роком на 11 в.п. зросла частка іноземних інвестицій у фінансовій діяльності
(абсолютний приріст склав 6452,3 млн. дол. США або 3,6 рази), на 1,8 в.п. – в
операціях з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг
підприємцям (в результаті приросту ПІІ на 2296,4 млн. дол.. США або у 2,3
рази), на 1,6 в.п. у будівництві (приріст ПІІ склав 1373,1 млн. дол.. США або
2,6 рази). В інших видах економічної діяльності спостерігається незначний
приріст частки ПІІ, а в таких видах діяльності, як промисловість, торгівля;
ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку,
діяльність готелів та ресторанів, діяльність транспорту та зв‘язку, освіта,
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охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги взагалі відбулося зниження
ПІІ в їх загальному обсязі. Іноземні інвестори проявляють незначний інтерес
до вкладень в переробну промисловість (приріст склав лише 39,5% порівняно
з 2007 роком), що призвело до зниження її частки в загальному обсязі ПІІ на
6,8 в.п.). Що стосується охорони здоров‘я та освіти, то тут взагалі відбулося
вилучення іноземними інвесторами коштів на 32,0 та 62,4% відповідно.
Ситуація дещо змінилася, починаючи з 2011 року. Так, у 2013 році порівняно
з 2010 роком відбулося зниження обсягів іноземного інвестування в сільське
господарство, будівництво, освіту та інші види економічної діяльності. У той
же час на 76.6% підвищилося інвестування в промисловість, зокрема, на
81,9% - у переробну промисловість. В структурі ПІІ доля промисловості
підвищилася на 9 в.п, а переробної промисловості – на 6,6 в.п. Значно
підвищилося інвестування в готельний та ресторанний бізнес – на 89,1% та в
сферу транспортних послуг і послуг зв‘язку – на 100,2% [5].
Таким чином, маємо ситуацію, коли до 2010 року в структурі прямих
іноземних

інвестицій

малопривабливими

були

капіталовкладення

у

високотехнологічні та інноваційні сфери. Починаючи з 2011 року підвищився
інтерес іноземних інвесторів до України, обсяги ПІІ збільшилися у 2013 році
порівняно з 2010 роком на 14435,6 млн. дол.. США або на 36%, що сприяє
тому,

що

іноземні

інвестиції

є

важливим

чинником

структурних

трансформацій на інноваційній основі.
Таким чином, аналіз інвестиційної діяльності та привабливості регіонів
країни за показниками об‘єктивного та суб‘єктивного характеру показав
залежність між диспропорціями в соціально-економічному розвитку та
інвестиційною активністю.
Проведена оцінка інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах
дозволяє зробити висновки про пожвавлення інвестиційної активності
порівняно з попередніми роками (особливо 2009 роком).
В той же час, слід відмітити, що інвестиції в Україну надходять дещо
повільно, а їх сучасний обсяг не відповідає ні потребам вітчизняної
економіки, ні потенціалу іноземних інвесторів.
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Ю.П. Мартинчук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В статті розкрито сутність управління потенціалом підприємства з
урахуванням ціле направленості управлінського впливу, запропоновано
систему управління з виділенням видів управління потенціалом, методології
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управління, розроблено загальну структурно-логічну схему управління
потенціалом та систематизовано етапи управління з урахуванням
складових управління.
Ключові слова: потенціал підприємства, фінансовий потенціал, фінансові
ресурси, платоспроможність підприємства.
Постановка проблеми. Зміни в економіці України, пов'язані з переходом
до ринкових відносин, потребують пошуку нових способів і підходів до
технологій управління, в тому числі в сфері фінансового менеджменту.
Оцінка фінансово-економічних результатів вітчизняних підприємств в
сучасних умовах свідчить про те, що погіршення їх становища пов'язано з
відсутністю професіоналізму і системного підходу в управлінні фінансовою
діяльністю
орієнтується

підприємств.
на

Більшість

пошук

підприємств

короткострокових

України

джерел

поки

що

фінансування,

диверсифікації господарської діяльності. Але відсутність системності
призводить до низької результативності підходів, що використовуються і
розпорошенню існуючих фінансових ресурсів, як наслідок відбувається
зниження фінансового потенціалу підприємств.
Необхідність формування ефективної та дієвої системи управління
потенціалом

підприємства

результативності

досягнення

пов'язана
цілей

із

завданням

підприємства

як

підвищення
стратегічного,

тактичного так і операційного характеру. В цілому, управління потенціалом
доцільно розглядати у першу чергу в ракурсі досягнення цілей управління.
Якісне застосування механізмів управління потенціалом здатне підвищити
ефективність підприємств, полегшити та мінімізувати втрати при проведенні
технологічних, організаційних, інноваційних та інших змін, зменшити
витрати, оптимізувати виробничі процеси та впливати на зовнішнє
середовище за рахунок оцінки, формування та використання потенціалу
навколишнього середовища. На сучасному етапі розвитку економічна наука
намагається виявити внутрішні рушійні сили економіки, чинники та резерви
значного якісного зростання, вивчити світовий досвід управління як
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передумову подальшого швидкого прогресу суспільства. У зв'язку з цим
постає невідкладне методологічне завдання – розкрити й оцінити у системі
накопичений теоретичний доробок, визначити шляхи гарантованого та
найбільш ефективного прискорення соціально-економічного розвитку. У
світлі цього завдання доцільно звернутися до такої малодослідженої
економічної категорії, як потенціал підприємства.
Метою статті є виявлення особливостей управління фінансовим
потенціалом підприємства та розробка загальної структурно-логічної схеми
управління потенціалом.
Аналіз

останніх

наукових

досліджень.

Проблемам

управління

фінансовим потенціалом підприємств присвячені праці таких вчених, як
Л.І. Абалкін, В.М. Авдєєнко, М.С. Абрютіна, Р.А. Білоусов, Е.Ф. Брінхем,
О.М.

Волкова,

Е.П.

Горбунов,

П.А.

Ігнотовський,

Ф.І.

Євдокімов,

Г.Б. Клейнер, В.В. Ковальов, Н.В. Колчін, М.Н. Крейніна, І.І. Лукінов,
М.М. Максімов, Р.В. Марушков, О.В. Мізіна, Б.М. Мочалов, О.І. Олексюк,
І.М. Рєпіна, А.І. Самоукін, В.К. Сенчагова, В.С. Стоянова, О.С. Федонін та ін.
Тому теорія містить різні погляди авторів щодо сутності, змісту та структури
фінансового потенціалу підприємства. Аналіз публікацій з проблеми
формування й оцінювання фінансового потенціалу підприємства виявляє її
недостатнє теоретичне обґрунтування на рівні підприємства. Основна маса
публікацій з теорії потенціалів присвячена такій категорії, як економічний
потенціал

підприємства.

Незважаючи

на

значний

доробок

з

цієї

проблематики, існують питання, які потребують поглибленого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Проведене дослідження дало змогу
встановити, що в сучасних публікаціях відсутній однозначний підхід як до
розуміння сутності потенціалу підприємства в цілому, так і щодо визначення
змісту фінансового потенціалу зокрема. Встановлено, що термін «потенціал»
походить від латинського слова «potentia», що в перекладі означає
«потужність, сила». У загальному розумінні «потенціал» розглядається як
«засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути мобілізовані для
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досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення будь-якого завдання;
можливості окремої особи, суспільства, держави».
Економічна енциклопедія зазначає, що потенціал – це наявні в економічного
суб'єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально використати їх
для досягнення поставленої мети. В енциклопедії виокремлюється та
тлумачиться

позичковий

потенціал

банківської

системи,

виробничий,

експортний, інтелектуальний, інформаційний, природний потенціал.
Зважаючи

на

вищевикладене,

можна

зробити

висновок,

що

в

економічній науці існує декілька підходів до розуміння сутності поняття
«потенціал», а саме:
- відповідно до ресурсного підходу, потенціал – це сукупність різних
видів ресурсів, необхідних для функціонування або розвитку системи;
- відповідно до факторного підходу, потенціал розглядається як система
матеріальних та трудових факторів, які забезпечують досягнення мети
виробництва.
Науковці третього напряму розглядають потенціал як здатність
комплексу ресурсів економічної системи виконувати поставлені перед нею
завдання. Іншими словами, потенціал повинен відображати цілісне уявлення
про єдність структури і функцій об'єкту, виявлення їх взаємозв'язку.
Таким чином, в економічній науці домінує підхід до розуміння сутності
«потенціалу» як сукупності наявних та потенційних ресурсів і можливостей,
що можуть бути мобілізовані для досягнення стратегічних та тактичних цілей
підприємства.
Фінансовий

потенціал

як

складова

потенціалу

підприємства

розглядається лише окремими авторами і з цієї причини його зміст дотепер
остаточно

не

визначено.

Більшість

авторів

сучасних

публікацій

ототожнюють фінансовий потенціал з фінансовими ресурсами, якими
підприємство

може

розпоряджатися

для

здійснення

поточних

та

перспективних цілей. Ці ресурси беруть участь у виробничо-господарській
діяльності та залучаються для фінансування певних стратегічних напрямів
розвитку підприємства. Проте, ці два поняття не є ідентичними, хоча близькі
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за змістом. Фінансові ресурси можна розглядати як використання частини
фінансового потенціалу, тобто як грошові доходи і накопичення, отримані
підприємством від використання наявних ресурсів. А фінансовий потенціал
слід

розглядати

як

здатність

наявних

ресурсів

приносити

доходи

підприємству в певний момент часу.
У науковій літературі до фінансового потенціалу відносять як обсяг всіх
наявних фінансових ресурсів підприємства, так і можливість їх ефективного
розподілу. У вузькому розумінні ототожнюють фінансовий потенціал з
потенційними фінансовими показниками виробництва, в широкому - з
відносинами, що виникають на підприємстві з приводу досягнення
максимально можливого фінансового результату.
Аналіз теоретичного матеріалу з проблеми, яка досліджується, показав,
що більшість сучасних публікацій торкається окремих аспектів поняття «потенціал». Так, фінансовий потенціал у працях визначається як обсяг власних,
позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може
розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат. Ці
ресурси беруть участь у виробничо-господарській діяльності та залучаються
для фінансування певних стратегічних напрямів розвитку підприємства, чим
і забезпечують можливість трансформації ресурсного і виробничого
потенціалів у результаті діяльності підприємства.
Отже, дослідження показало, що фінансовий потенціал виступає в ролі
важеля, що формує механізм динамічної трансформації ресурсів у результати
діяльності підприємства. Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на
виробничо-господарську діяльність підприємств, спричиняє виникнення та
зростання заборгованості перед суб'єктами господарювання. При цьому
зменшуються можливості фінансування подальшого розвитку підприємств,
скорочуються надходження до бюджету. За цих обставин важливого
значення

для здійснення

фінансово-господарської

діяльності

набуває

формування в достатньому обсязі фінансових ресурсів підприємств.
В умовах ринку, який характеризується мінливістю попиту та
пропозиції, агресивністю конкурентного середовища і низкою інших
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негативних макро- та мікро факторів, без ефективного фінансового
управління та реальної оцінки наявних можливостей підприємства до
цілеспрямованого фінансового розвитку, фінансові менеджери не здатні
висунути перспективні цілі та виробити раціональну стратегію їх досягнення.
На сьогодні більшість публікацій у цілому присвячена такій категорії, як
економічний потенціал підприємства. Однак підприємство, як об'єкт
управління, являє собою складну, багаторівневу, ієрархічну систему і
відзначається фінансовим, виробничім, інноваційним і іншими видами
потенціалів, які є по суті елементами загального потенціалу. Кожний із
елементів цієї системи потенціалів відіграє значну роль у досягненні
загального результату діяльності підприємства.
Аналіз

публікацій

із

проблем

фінансового

потенціалу

виявляє

ототожнення більшістю авторів понять «фінансовий потенціал», «фінансові
ресурси», «можливості фінансової системи до ефективного розподілу
фінансових ресурсів».
Дослідження положень наукових робіт стосовно сутності «фінансового
потенціалу підприємства» дозволили систематизувати їх за підходами
трактування визначення даного поняття (табл. 1).
Таблиця 1
Систематизація визначень поняття «фінансовий потенціал
підприємства»
ғ з/п
1
2

3.
4

5

Автор

Визначення
Ресурсний підхід
Ільїна К.
Сукупність можливостей підприємства, які визначаються наявністю і
організацією використання фінансових ресурсів.
Толстих Н. Т. Забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для нормального
функціонування підприємства, доцільність їх розміщення та
ефективність використання.
Кунцевич О.
Здатність до оптимізації фінансової системи із залучення та
використання фінансових ресурсів.
Давиденко Н. М.
Обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів
підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення
поточних та перспективних витрат.
Брегін Н.
Фінансовий потенціал включає окремі складові фінансових ресурсів
підприємства, а саме - статутний, додатковий і резервний капітали,
цільове фінансування, фонди накопичення, оборотні активи тощо
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Продовження табл 1
1

2

3

5

Результативний підхід
Ковальов В. В.
Фінансовий потенціал створює фундамент для трансформації
наявного у підприємства ресурсного потенціалу в конкретні
результати господарської діяльності підприємства.
Стецюк П.
Фінансовий потенціал - сукупність фінансових ресурсів, з приводу
яких на підприємстві виникають відповідні організаційно-економічні
відносини, які в кінцевому рахунку спрямовані на забезпечення його
високоефективного та прибуткового функціонування.
Паєнтко Т.
Фінансовий потенціал - це сукупність фінансових ресурсів,
спрямованих на реалізацію і нарощування економічного потенціалу з
метою максимізації прибутку.
Бикова Г.
Фінансовий потенціал - сукупність фінансових ресурсів, що беруть
участь у виробничо-господарській діяльності; він характеризується
можливістю їх залучення для фінансування майбутньої діяльності і
певних стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Інформація, подана в табл. 1, свідчить, що у науковому дискурсі
присутнє розмаїття уявлень про фінансовий потенціал підприємств. Загалом
переважає так званий ресурсний підхід до розуміння фінансового потенціалу.
Менш розповсюдженим підходом є ототожнення фінансового потенціалу
підприємства із показниками надійності його фінансового стану - ліквідності,
фінансової стійкості, платоспроможності і т.п.
Проте

жодне

із

представлених

визначень

не

можна

вважати

«довершеним», з тієї причини, що: по-перше, в одних визначеннях науковці
ототожнюють фінансовий потенціал із сукупністю фінансових ресурсів,
необхідних для нормального функціонування підприємства, що не зовсім
коректно, оскільки ґрунтуючись на ресурсній концепції, такі визначення не
враховують тієї особливості фінансового потенціалу, що він проявляється у
двох формах – наявній і спожитій; по-друге, в окремих визначеннях даного
поняття автори намагаються показати фінансовий потенціал як особливий
видовий прояв потенціалу, якому властиві тільки статичність, забуваючи про
його здатність бути рушійною силою економічного розвитку підприємства в
перспективі; по-третє, забезпечення підприємства фінансовим потенціалом за
частіше ототожнюють з поточним фінансово-майновим станом, а не з його
потенційними фінансовими можливостями.
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Виходячи з етимології слова «потенціал», базових теоретичних
положень ресурсної концепції підприємства та конструктивного аналізу
досліджень потенціалу підприємства, сформулюємо власне бачення сутності
фінансового потенціалу. Фінансовий потенціал підприємства – це система
наявних фінансових ресурсів та компетенцій щодо їх ефективної акумуляції в
необхідних обсягах, розподілу та створенні конфігурацій і пропорцій, які
забезпечують «стратегічну відповідність» підприємства і генерують цінність
для його власників.
Виходячи з даного визначення структуру фінансового потенціалу
підприємства можна представити наступним чином (табл. 2).
Таблиця 2
Структура фінансового потенціалу підприємства
Наявні фінансові
ресурси
Компетенції

Обсяг та структура капіталу, характер його розміщення в активах
Ефективно акумулювати фінансові ресурси
Ефективно розподіляти ресурси
Створювати конфігурації і пропорції, забезпечуючи:
- збалансованість структури активів та капіталу;
- збалансованість рівня доходності активів та витрат по залученню
капіталу;
- збалансованість грошових потоків;
- збалансованість рівня доходності активів та рівня їх фінансових
ризиків.

Важливою складовою фінансового потенціалу є наявні фінансові
ресурси, а саме їх обсяг (особливо власного капіталу), структура, напрями
розміщення, які характеризуються складом і структурою наявних активів.
Наявні фінансові ресурси певною мірою впливають на формування
потенційних фінансових можливостей і компетенцій підприємства, оскільки
визначають поточний рівень його платоспроможності, фінансової стійкості,
кредитоспроможності та інших параметрів фінансового стану.
Наше розуміння компетенцій базується на трактуванні їх сутності Г.
Хамелом і К. Прахаладом як здібностей, що мають вирішальне значення для
результатів підприємства та його стратегії. Таким чином, компетенції
підприємства в контексті визначення фінансового потенціалу являють собою
416

здібності фінансових менеджерів, що мають вирішальне значення для його
фінансового стану і ринкової вартості, а саме:
1. Здібність ефективно акумулювати фінансові ресурси. Під ефективною
акумуляцією фінансових ресурсів ми розуміємо їх формування в необхідних
обсягах за прийнятними витратами, швидко та своєчасно.
2. Здібність ефективно розподіляти ресурси, яка необхідна з огляду на
те, що навіть при достатній ресурсній підтримці підприємство ризикує
зазнати фіаско в результаті їх неефективного розподілу і використання.
Таким чином, важливою складовою фінансового потенціалу доцільно
вважати здібність ефективно інвестувати фінансові ресурси в різні активи,
проекти, напрями діяльності.
3. Здібність створювати конфігурації і пропорції в процесі формування і
розподілу фінансових ресурсів, а саме забезпечувати: збалансованість активів
і капіталу, збалансованість рівнів доходності активів і витрат з формування
капіталу,

збалансованість

грошових

потоків,

збалансованість

рівня

доходності і фінансового ризику активів (збалансованість ризик-позиції).
4. Збалансованість активів і капіталу досягається шляхом оптимізації
структури активів та структури капіталу. Така оптимізація спрямована на
досягнення найбільшої відповідності структури активів за рівнем ліквідності
і окремих елементів капіталу за строком погашення, що створює передумови
для забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності підприємства,
досягнення ним стану фінансової рівноваги.
5. Збалансованість рівня доходності активів і витрат на залучення
капіталу є важливою складовою фінансової стабілізації підприємства,
створення передумов для зростання його ринкової вартості. Ефективне
функціонування підприємства можливе лише за умови перевищення рівня
рентабельності активів над середньозваженою вартістю капіталу, за рахунок
якого фінансуються ці активи.
6. Збалансованість грошових потоків забезпечує стан фінансової
рівноваги. Така збалансованість полягає в узгодженні позитивного та
від'ємного грошових потоків за обсягами та у часі.
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7.

Збалансованість

ризик-позиції

забезпечує

фінансову

безпеку

підприємства в процесі його розвитку й запобігає можливому зниженню його
ринкової вартості. Головним завданням в досягненні такої збалансованості є
мінімізація рівня фінансового ризику по відношенню до передбачуваного
рівня доходності фінансових операцій.
Узагальнюючи

вищенаведені

трактування

поняття

«фінансовий

потенціал підприємств», варто зазначити таке:
по-перше, автори намагалися показати, що фінансовий потенціал – це
особливий видовий прояв потенціалу, якому властиві не тільки статичність, а
й здатність бути рушійною силою реалізації сукупного, економічного
потенціалу;
по-друге, ототожнення власне фінансового потенціалу із сукупністю
фінансових ресурсів, на наш погляд, не зовсім коректне, оскільки,
ґрунтуючись на ресурсній концепції, такі визначення не враховують тієї
особливості фінансового потенціалу, що він проявляється у двох формах наявній і прихованій;
по-третє, забезпечення підприємства фінансовими ресурсами радше є
характеристикою фінансового стану підприємства та його стійкості, а не
потенціальних можливостей, а тому такі визначення мають дещо однобічний
характер.
Тобто, фінансовий потенціал підприємства являє собою складну
динамічну систему, оскільки об'єднує в собі як просторові, так і тимчасові
характеристики, концентрує різні рівні зв'язків та відносин, має певні
закономірності розвитку. В підтвердження даного твердження наведемо такі
міркування:
- фінансовий потенціал відображає минуле, являє собою сукупність
властивостей, нагромаджених системою у процесі її становлення і таких, що
зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку. В цьому контексті
«фінансовий потенціал підприємства» набуває значення «ресурсу»;
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- фінансовий потенціал є характеристикою практичного застосування та
використання

наявних

можливостей,

що

забезпечує

розмежування

реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій «іпостасі» фінансовий
потенціал підприємства набуває значення «резерву»;
- фінансовий потенціал підприємства орієнтований на розвиток. Будучи
єдністю стійкого і мінливого станів, потенціал містить можливі елементи
майбутнього розвитку.
Розглядаючи фінансовий потенціал підприємства як систему, доцільно
виділити основні характеристики, властиві системі, а саме:
- цілісність, що проявляється в підпорядкуванні всіх елементів системи
спільній меті;
- системність (емерджентність) проявляється в тому, що сукупне
функціонування взаємозв'язаних елементів системи породжує якісно нові
функціональні властивості системи, тобто система не є простою сукупністю
елементів.
Висновки. Фінансовий потенціал підприємства являє собою складну
динамічну систему. Він відображає минуле, являє собою сукупність
властивостей, нагромаджених системою у процесі її становлення і таких, що
зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку. Фінансовий
потенціал є характеристикою практичного застосування та використання
наявних

можливостей,

нереалізованих

що

забезпечує

можливостей.

розмежування

Розглядаючи

реалізованих

фінансовий

і

потенціал

підприємства як систему, доцільно виділити основні характеристики,
властиві системі, а саме: цілісність, що проявляється в підпорядкуванні всіх
елементів системи спільній меті, системність проявляється в тому, що
сукупне функціонування взаємозв'язаних елементів системи породжує якісно
нові функціональні властивості системи, тобто система не є простою
сукупністю елементів.
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УДК 336:71
К.А. Матвійчук
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
У статті розглянуто основні методи здійснення рейтингової оцінки
банківських продуктів. Охарактеризовано такі методи рейтингування як:
індексний, бальний, та номерний, а також метод рейтингової оцінки
CAMELS. Визначені переваги та недоліки кожного з вищезазначених
методів.
Ключові

слова:

банк,

рейтинг,

банківський

продукт

ефективність

банківської діяльності, коефіцієнти ефективності банківської діяльності,
рейтингова оцінка банківських продуктів, рейтингування.
Постановка проблеми. Потреба в рейтинговій оцінці банківських
продуктів, зумовлена бажанням учасників фінансового ринку орієнтуватися,
знати і мати інтегральну оцінку фінансової позиції інших учасників, що
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виступають як партнери, конкуренти чи нейтральні особи, бачити особисту
позицію відносно них [6]. У результаті рейтингу на визначену дату
отримують оцінку стану учасників фінансового ринку за шкалою низки
диференційованих і особливим чином вирахуваних інтегральних показників.
Шляхом рейтингових оцінок досягається транспарентність

фінансового

ринку для його учасників.
Під рейтингом розуміють процес чи дії з приблизного підрахунку,
кількісного вимірювання чи оцінки, що дозволяють віднести певну виміряну
кількість чи вартість відносно критерію чи стандарту до певного класу,
розряду чи рангу. У результаті проводиться групування об'єктів (показників
тощо) у визначеній послідовності за ступенем спадання класифікаційної
ознаки [4]. У банківській системі рейтинг — це встановлення узагальнюючої
оцінки фінансового стану банку за стандартизованою системою показників,
що дозволяє розглядати всі банки або окремі банківські продукти з єдиної
позиції.
Про важливе значення рейтингу свідчить і те, що за кордоном учасники
фінансового ринку намагаються самі надавати необхідну інформацію
рейтинговим агентствам, оскільки встановлення в таблиці рейтингу оцінки
«NR» (немає рейтингу) розглядається як сигнал для потенційних клієнтів про
несприятливу

фінансову

ситуацію

і

вірогідну

неплатоспроможність

наведеної у списку установи без рейтингу [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика банківської
діяльності підтверджує необхідність ґрунтовних досліджень проблем
рейтингової оцінки банківських продуктів. Вагомий внесок у їх розв‘язання
внесли

вітчизняні

та

зарубіжні

економісти,

зокрема:Е.

Альтман,

Ф.Ф. Бутинець, І.В. Волошин, В.В. Іванов, О.І. Лаврушин, Н. Марковіц,
А.М. Мороз, Л.О. Примостка, К.Є. Раєвський, М.І. Савлук, А.Д. Шеремет,
Є.Б. Ширинська, О.В. Дзюблюк, И.В. Ларіонова, Є.Ф. Бріхем, та інші.
Виклад основного матеріалу. У сучасній банківській практиці оцінка
банківського продукту є невід‘ємним елементом в системі управління
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ризиком майже кожного банку [1]. Особливо актуальне це питання у час
нестабільності банківської системи. В Україні проблеми становлення цілісної
системи рейтингів та їх публікування пов'язані з:
відсутністю законодавчого визначення замовників на рейтингову
інформацію та відповідальності за несвоєчасне подання достовірних звітних
даних для встановлення рейтингів;
недостатніми

напрацюваннями

власних

методик

рейтингів,

обмеженою та слабкою їх апробацією, невисокою довірою до них з боку
користувачів аналітичної інформації, відсутністю належних умов для
застосування відпрацьованих рейтингових методик високорозвинених країн;
проблемністю

створення

рейтинговими

агентствами

власної

достовірної інформаційної бази про банки [6];
відсутністю підтримки з боку НБУ та інших державних структур і їх
сприяння становленню інфраструктури ринку інформаційних послуг.
У міжнародній практиці існують різні типи узагальненої оцінки
діяльності банків та рейтингової оцінки банківських продуктів[4]. За
призначенням рейтинги можна розділити на такі, що:
1) призначені інформувати будь-яких учасників фінансового ринку;
2) орієнтовані тільки на його професійних учасників (диференційовані).
До першої групи можна віднести інтегральні рейтинги А. Альтмана, В.
Кромонова. До другої групи — рейтинги CAMELS, НБУ, О. Шматова тощо.
За методом вирахування, рейтинг банківських продуктів поділяють на:
номерний;
бальний;
індексний.
Відповідно до технології побудови номерна система рейтингу
розрахована на слабо деталізовану методику з невеликим охопленням
факторів, що впливають на фінансовий стан банку, та мають невелику шкалу
критеріальних значень, її зміст полягає у присвоєнні кожному з показників,
що узагальнюють фінансовий стан банку, певного місця у рейтингу банків.
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Для

побудови

рейтингу

в

рамках

більш

складних

методик

використовують бальну систему [3]. Вона дозволяє здійснити оцінку
фінансового стану банку в балах, що присвоєні йому за кожним з оціночних
показників.
Індексний метод побудови рейтингу трапляється відносно рідко. При
його використанні вираховують індекс кожного з оціночних показників
фінансового стану банку.
Відповідно даним, наведеним національним рейтинговим агентством
«Рюрік» [3], станом на 01.01.13 року банківська система України налічує 175
банків, які мають ліцензію на надання банківських послуг. Згідно рішення
НБУ ғ 814 «Про розподіл банків на групи» від 23.12.2011 року, до першої
групи відносяться банки, активи яких складають більше 15 000 млн. грн. (17
банків), до другої групи - банки, активи яких складають більше 5 000 млн.
грн. (19 банків), до третьої групи - банки, активи яких складають більше
3 000 млн. грн. (22 банки), до четвертої групи - банки, активи яких складають
менше 3 000 млн. грн. (117 банків).
Серед 175 банків, які мають ліцензію на надання банківських послуг,
більше половини банків (94 банки, або 53,9% від загальної кількості) станом
на 01.02.2012 мали довгострокові кредитні рейтинги позичальників.
Більше всього банків з кредитними рейтингами є в першій групі 16
банків з 17 (94,1%). В другій та третій групах частка банків з кредитними
рейтингами складає 89,5% та 86,4% відповідно. Найменше банків з
кредитними рейтингами є в четвертій групі - їх частка складає лише 35,9%.
Рейтинговими

агентствами

(міжнародними

та

національними)

підтримується усього 115 кредитних рейтингів банків України. 21 банк має
одночасно кредитні рейтинги в 2-х агентствах. Більшість банків України
мають кредитні рейтинги на рівні uaBBB, uaBBB-, uaBBB+: всього таких
банків 32, 20 та 18 відповідно.
Загальний розподіл кредитних рейтингів банків між національними та
міжнародними агентствами за рівнями наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Розподіл рейтингів банків України в залежності від їх рівня [3]
UAААА UAАА
РІВЕНЬ РЕЙТИНГУ
Рейтинги, які підтримуються
національними
рейтинговими
агентствами (РА)
1
8
Рейтинги, які підтримуються
національними РА
7
9
Всього:
8
17

UAА

UAВВВ

UAВВ

UAВ

13

65

0

0

4
17

5
70

2
2

1
1

Національні рейтингові агентства підтримують більше кредитних
рейтингів банків рівнів uaВВВ та uaА (65 та 13 кредитних рейтингів
відповідно).

Міжнародні

рейтингові

агентства

підтримують

більше

кредитних рейтингів рівнів uaААА, uaАА. (7 та 9 кредитних рейтингів
відповідно) та рейтингів спекулятивної категорії.
Більш детальна інформація стосовно рівнів кредитних рейтингів банків
України за групами наведена в табл. 2.
Таблиця 2.
Розподіл кредитних рейтингів банків України за групами [3]
РІВЕНЬ РЕЙТИНГУ

UAААА UAАА

UAА

UAВВВ

UAВВ

UAВ

1 група

3

10

3

5

1

0

2 група

4

6

5

6

1

1

3 група

0

0

4

32

0

0

4 група

1

1

5

27

0

0

Всього:

8

17

17

70

2

1

На підставі даних, наведених у таблиці, можна констатувати, що зі
зменшенням розмірів активів банків, тобто переходом від 1 до 4 групи,
пропорційно зменшується кількість кредитних рейтингів високих рівнів
інвестиційної категорії (uaААА та uaАА) та збільшується кількість кредитної
категорії нижчих рівнів інвестиційної категорії (uaА та uaВВВ).
Рейтинги спекулятивної категорії відсутні серед банків 3 та 4 групи.
Серед банків 2 групи присутні два кредитні рейтинги спекулятивної
424

категорії, які підтримуються міжнародними рейтинговими агентствами. Один
кредитний рейтинг є у банку 1 групи. Загалом по банківській системі серед
всіх

кредитних

рейтингів

–

87

рейтингів

(75,7%)

підтримуються

національними рейтинговими агентствами, а 28 (24,3%) – міжнародними.
Найбільша частка кредитних рейтингів, підтримуваних міжнародними
кредитними агентствами серед банків 1 групи – 72,73% [3].
Серед банків 2 групи національними рейтинговими агентствами
підтримується 14 кредитних рейтингів (60,87%), а міжнародними 9 (39,13%).
В третій групі міжнародні рейтингові агентства підтримують лише 2
кредитні рейтинги (7,69% від загальної кількості), в той час як національні
рейтингові агентства підтримують 24 кредитні рейтинги, або 92,31%. Серед
банків 4 групи міжнародні рейтингові агентства підтримують один
кредитний рейтинг (0,88%) (рис.2).

Рис.1. Структура рейтингів банків України, в залежності від
рейтингових агентств [3]
Лише банки 1 групи надають перевагу кредитним рейтингам
міжнародних рейтингових агентств. Дана тенденція пов`язана з їх
орієнтацією на міжнародний ринок капіталу та прагненням залучити
іноземних інвесторів, які більше довіряють всесвітньовідомим рейтинговим
агентствам (Standard & Poors, Moody's Fitch, Ratings). Відповідно банки 2-ї, 3ї та 4-ї груп орієнтуються на внутрішній ринок капіталу та національних
інвесторів, для яких оцінка національних рейтингових агентств є достатньо
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авторитетною. В той же час іншою причиною може служити різниця у
вартості рейтингових послуг, які надаються міжнародними та національними
рейтинговими агентствами [4].
На сьогодні найбільш поширеною для застосування на практиці у
вітчизняних

банках

є

методика

експрес-оцінки

фінансового

стану

комерційного банку, розроблена B.C. Кромоновим [5]. Її безперечною
перевагою є простота у використанні, чіткий і зрозумілий математичний
зміст. За допомогою цього методу визначається сума зважених показників, у
тому або іншому ступені, характеризуючи надійність кредитної організації,
які розраховуються за даними балансу банку, і на основі яких виводиться
інтегральний бал надійності.
Так само широко поширені методи, побудовані на різних варіаціях
американської моделі CAMELS. Ця методика є оцінкою, що виставляється
кожному банку на основі документів, які надходять до агентства банківського
нагляду. Оцінка розраховується як середнє арифметичне оцінок за кожною
компонентою, яка перевіряється. Найкраща оцінка - 1, найгірша - 5.
Абревіатура CAMELS походить від перших букв компонент, що
перевіряються:
– (С) – Capital adequacy, або достатність капіталу;
– (А) – Asset quality, або якість активів;
– (М) – Management, або якість управління;
– (Е) – Earnings, або прибутковість;
– (L) – Liquidity, або ліквідність
– (S) – Sensitivity to risk, або чутливість до ризику [6].
Аналізу піддається основна частина балансових і забалансових статей
банку. Особлива увага приділяється аналізу його кредитного портфеля. За
системою CAMELS, всі активи за ступенем ризику поділяються на чотири
групи. І група – особливо згадані активи (ступінь ризику 1 %), II –
нестандартні активи (ступінь ризику 20 %), III – сумнівні активи (ступінь
ризику 50 % ) і IV – втрати (ступінь ризику 100 %). Віднесення активів банку
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до вказаних груп ризику на основі проведеного аналізу дозволяє визначати
рівень сукупного ризику активів банку.
Висновок. Отже, кожна з аналізованих методик має певні переваги і
недоліки, що дає підстави говорити про необхідність і можливість створення
уніфікованої моделі рейтингової оцінки банків в Україні. Водночас слід
врахувати, що необхідною передумовою формування такої рейтингової
моделі є розроблення національних стандартних показників банківської
діяльності, які б враховували й міжнародні вимоги, щоб мати можливість
правильно

визначити

рейтинг.

Загальноприйнятими

в

усьому

світі

універсальними системами оцінювання кредитоспроможності є кредитні
рейтинги, які присвоюють незалежні рейтингові агентства за зазначеною
шкалою.
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І.П. Мацюх
здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті розглянутий механізм управління операційним прибутком сучасних
підприємств. Розроблена модель управління прибутком підприємства, яка
представляє

собою

сукупність

взаємопов'язаних

функціонально

організаційних блоків. Розглянуті основні причини, які впливають на
фінансування діяльності підприємств.
Ключові слова: прибуток, операційний прибуток, підприємство, зовнішні та
внутрішні джерела, ризики, собівартість.
Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат господарської
діяльності

підприємства.

Загальна

економічна

теорія

визначає

роль

економіки так: „У реальній дійсності прибуток - кінцева мета і рушійний
мотив товарного виробництва і ринкової економіки. Це головний стимул і
основний показник ефективності будь-якого підприємства або фірми‖ [1].
Дійсно, важко переоцінити значення прибутку в загальній системі
вартісних інструментів управління підприємством.
Керівнику будь-якого підприємства на практиці приходиться приймати
безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне прийняте рішення, що
стосуються ціни, витрат підприємства, обсягу і структури реалізації
продукції, в остаточному підсумку позначається на фінансових результатах
підприємства,

тому

розробка

методології

управління

прибутком

на

підприємстві на сьогодення є однім з найбільш гострих теоретичних і
практичних завдань для фахівців в галузі економіки і фінансів.
Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності. Він
приводить в рух всі виробничі фактори – капітал, працю, природні ресурси,
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підприємницькі здібності – для створення продукту, його наступної
реалізації і отримання прибутку.
Проблемам стратегічного управління та, зокрема, стратегічного
управління

прибутком,

як

основного

виду

управління

діяльністю

підприємства, надається значна увага з боку науковців і практиків. Їй
присвячено значну кількість наукових праць як зарубіжних, так і вітчизняних
дослідників, серед них: І. Ансофф, А.М. Поддерьогін, В. Моссаковський,
О.І. Бланк, Б. Мізюк, О.О. Бєляєв, В.Г. Андрійчук, О. Дацій, М. Портер,
О.А. Савчук та інші.
Однак, незважаючи на чималу кількість наукових праць, присвячених
проблемам управління прибутком та їх практичній цінності, концептуальні
засади і методичні принципи, теоретичні аспекти комплексної системи
управління

прибутком

суб'єктів

господарювання

вимагають

свого

подальшого вивчення. Як зазначає Б.М. Мізюк, єдиної стратегії для всіх
суб'єктів господарської діяльності не існує, як не існує й єдиного
універсального методу стратегічного управління. На господарську діяльність
кожного підприємства впливають різні фактори, які можуть діяти у різних
комбінаціях і з різною інтенсивністю. Тому процес формування стратегії для
кожного підприємства своєрідний, оскільки залежить як від стану економіки,
поведінки

конкурентів,

розвитку

потенційних

можливостей,

так

і

характеристик продукції самого підприємства, виконаних робіт чи наданих
послуг.
Основною метою проведення даного дослідження є обґрунтування
системи управління операційним прибутком та розробка заходів з його
підвищення.
Економічний
господарської

механізм

діяльності

організаційно-управлінська

управління

підприємства
підсистема,

–

фінансовими
це
яка

результатами

динамічна,

комплексна

передбачає

реалізацію

спеціальних процедур (організації, інформаційного забезпечення, управління,
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контролю), спрямованих на забезпечення сталого зростання прибутковості,
оптимальної мобілізації та реалізації потенціалу економічного розвитку
підприємства в довготерміновій перспективі його господарської діяльності,
що призводить до збільшення ринкової вартості суб'єкта господарювання та
відповідає основній меті, цілям і завданням загальної системи управління
підприємством [4, с. 86].
Модель управління прибутком підприємства представляє собою
сукупність взаємопов'язаних функціонально організаційних блоків, що
пов'язані з вирішенням конкретних завдань, а також сукупність фінансовоматематичних методів, які формують методологічну основу узгодження
окремих блоків моделі (рис. 1).
Своєю чергою, метод управління прибутком підприємства можна
визначити

таким

чином:

метод

управління

прибутком

суб'єкта

господарювання – сукупність конкретних методик, технологій, способів та
прийомів обґрунтування управлінських фінансових рішень щодо формування
затрат та доходів підприємства, а також форм їх виконання з метою
забезпечення прийнятного рівня рентабельності фінансово-господарської
діяльності такого суб'єкта господарювання [5, с. 88].
Ефективність функціонування будь-якого підприємства залежить від
обраної стратегії управління капіталом підприємства, важливою складовою
якої є оптимізація його структури. Це завдання може реалізуватися на основі
використання

механізму

фінансового

левериджу,

який

являє

собою

можливість впливати на прибуток підприємства шляхом зміни обсягу та
структури джерел фінансування. Аналіз впливу залежності структури
капіталу на формування прибутку підприємств показав, що цей механізм у
практиці господарювання майже не використовують.
Це,

в

першу

чергу,

пов‘язано

з

недостатньою

обізнаністю

управлінського персоналу стосовно впливу структури джерел фінансування
на зміну рентабельності власного капіталу.
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Модель фінансового управління прибутком підприємства
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Рис. 1. Модель фінансового управління прибутком підприємства
Крім того, важливими є об‘єктивні причини, які впливають на
фінансування діяльності підприємств, а саме:
-

зменшення реальної фінансової підтримки сільськогосподарських

товаровиробників;
-

зниження обсягів кредитування підприємств реального сектора;
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-

низький рівень страхування ризиків сільськогосподарських

підприємств з боку аграріїв і відсутність обґрунтованих механізмів щодо
його здійснення з боку держави;
-

недосконала податкова політика держави по відношенню до

підприємств галузі.
Поділ усієї сукупності операційних витрат підприємства на постійні і
змінні дозволяє використовувати також механізм управління операційним
прибутком, відомий як "операційний ліверидж". Дія цього механізму
заснована на тому, що наявність у складі операційних витрат будь-якої суми
постійних їхніх видів приводить до того, що при зміні обсягу реалізації
продукції, сума операційного прибутку завжди змінюється ще більш
високими темпами. Іншими словами, постійні операційні витрати самим
фактом свого існування викликають непропорційно більш високу зміну суми
операційного прибутку підприємства при будь-якій зміні обсягу реалізації
продукції незалежно від розміру підприємства, галузевих особливостей його
операційної діяльності й інших факторів. Чим вище значення коефіцієнта
операційного

лівериджу

на

підприємстві,

тим

більше

воно

здатне

прискорювати темпи приросту операційного прибутку стосовно темпів
приросту обсягу реалізації продукції. Іншими словами, при однакових темпах
приросту обсягу реалізації продукції підприємство, що має більший
коефіцієнт операційного лівериджу, за інших рівних умов завжди буде в
більше прирощувати суму свого операційного прибутку в порівнянні з
підприємством

з

меншим

значенням

цього

коефіцієнта.

Конкретне

співвідношення приросту суми операційного прибутку і суми обсягу
реалізації, що досягається при визначеному коефіцієнті операційного
лівериджу, характеризується показником "ефект операційного лівериджу".
У зв'язку з викладеним дуже важливо визначити, які фактори вплинули на
масу прибутку у звітний період порівняно з минулим і якою мірою цей вплив
зумовив зміну його абсолютної величини. Економічний механізм утворення
прибутку дає змогу вичленити три найважливіші фактори, що впливають на
масу прибутку підприємства або його окремої галузі:
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1) обсяг реалізації;
2) рівень повної собівартості реалізованої продукції;
3) середня ціна реалізації продукції [3].
Прибуток тим більший, чим менші витрати виробництва і навпаки.
Кількісно прибуток – це різниця між доходом від реалізації продукції та
сукупними витратами на її виробництво. В умовах ринкової економіки він на
рівні підприємства виступає як безпосередня мета виробництва, що
зумовлена іманентно притаманною капіталу тенденцією до самозростання.
Тому основним завданням кожного підприємства є максимілізація прибутку,
а така максимілізація є водночас – провідний, безальтернативний шлях до
підвищення ефективності виробництва, зростання добробуту населення,
поліпшення соціального клімату в суспільстві.
Головними чинниками, які впливають на норму прибутку, слід
вважати:
величину маси прибутку;
структуру авансованих на виробництво факторів (засобів) як у
грошовій, так і натуральній формах;
економію витрат на засобах виробництва.
На норму прибутку впливають і масштаби виробництва. Практика
показує, що в багатьох галузях великі підприємства мають пріоритет перед
малими.

Їх

переваги

досягаються

за

рахунок

поточного

масового

виробництва, поглиблення поділу праці, більших можливостей впровадження
досягнень НТП.
Високі прибутки змушують капітали мігрувати з однієї галузі в іншу.
За сучасних умов інтернаціоналізації господарського життя, коли національні
межі стали завузькими для високопродуктивного виробництва, капітали, а за
ними і робоча сила вільно переміщуються з країни в країну. Все це
позначається на структурі інтернаціональної економіки, трансформує її. Тому
проблема доходів і прибутку стає ще актуальнішою і привертає до себе увагу
не лише практиків, а й теоретиків [2].
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Як підтверджує досвід зарубіжних країн, загальновживаними є поняття
валового, маржинального та операційного прибутку, які впливають на
результати діяльності підприємства. Валовий прибуток – це різниця між
виручкою та виробничими витратами (собівартістю продукції, визначеною
калькулюванням за неповними витратами). Це поняття містить власне прибуток
і так звані невиробничі (адміністративні, комерційні) витрати (рис. 2).

Рис. 2. Фактори, що впливають на обсяг прибутку підприємства
У сучасних умовах господарювання особливо важливим стає правильна
оцінка фінансового стану підприємства. Для її визначення розроблено багато
методик поглибленого аналізу та експрес-аналізу, що базуються на системі
абсолютних та відносних показників. Оцінка фінансового стану підприємства
дає змогу виявити проблемні сторони діяльності підприємства, дізнатися про
причини, що їх зумовили, а також визначити шляхи зміцнення та покращення
фінансового

стану

підприємства.

Саме
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завдяки

проведенню

оцінки

фінансового стану можна зробити реальний висновок про наявні у
підприємства активи та зобов‘язання.
У даний час перед підприємствами стоїть важливе та необхідне
завдання - правильно та якісно організувати систему перевірки та тестування
фінансового
погіршенням

стану,

щоб

діяльності

уникнути

багатьох

підприємства

та

проблем

знайти

пов‘язаних

шляхи

з

мобілізації

прихованих резервів.
Економічна ефективність підприємства – це один з типів ефективності,
критерії

якої

визначаються

відношенням

досягнутого

підприємством

результату до здійснених витрат. Її критерії є універсальними, тобто єдиними
для всіх видів економічної діяльності, незалежно від галузевої приналежності
чи категорії підприємства. Вони характеризують успішність підприємства як
суб‘єкта бізнесу, джерела доходів для його власників. Досягається
універсальність критеріїв завдяки оцінці вкладених у виробництво ресурсів й
одержаного ефекту у вартісній формі – на основі поточних ринкових цін,
реальної поточної вартості ресурсів.
Отже, оцінка фінансового стану є важливою складовою фінансовогосподарської діяльності підприємства, що відкриває перед ним багато
можливостей удосконалення та покращення свого становища. Існує багато
причин через які сільськогосподарські підприємства залишаються у важкому
становищі, але вихід з цієї ситуації все ж таки можна знайти. Надання
банками кредитів під невеликий процент дало б змогу підприємствам
закупити нове обладнання, тоді собівартість продукції була б менша, а сама
продукція - більш якісна і підприємства змогли б швидко повернути кредит і
розвиватись далі. Також можна залучити інвесторів на взаємовигідних
умовах для покращення фінансового становища. Потрібно врегулювати ціни
на

пальне,

добрива

або

встановити

спеціальні

ціни

для

сільськогосподарських підприємств.
Ці заходи дадуть змогу досить ефективно покращити фінансове
становище підприємств, а споживачі зможуть отримувати більш якісну
продукцію за значно нижчими цінами.
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НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ОЦІНКИ
В статті розглянуто значення аналізу фінансового стану підприємств та
основні недоліки сучасної практики його проведення. Визначено головні
компоненти методології аналізу фінансового стану. Досліджено проблеми
дефініції та побудови впорядкованої системи показників оцінки. Окреслено
шляхи подальших наукових пошуків.
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, фінансовий аналіз, фінансові
відносини, капітал підприємства.
436

Постановка

проблеми.

В

умовах

ринкового

господарювання

найважливішими чинниками, що обумовлюють масштаби і темпи розвитку
підприємства, є обсяг і структура фінансових ресурсів, які перебувають в
його розпорядженні. Без визначення фінансових можливостей та перспектив
забезпечення сталого фінансового стану підприємство не може досягти
стабільного економічного розвитку.
Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансовоекономічного стану підприємства за сучасних умов господарювання потрібна
як для його власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних
органів. Така оцінка передбачає не тільки обчислення окремих коефіцієнтів,
але і вивчення певного набору показників, які відображають різні аспекти
діяльності підприємства. Крім того, на багатьох підприємствах України
основною причиною нестабільної діяльності та кризових явищ є незадовільна
структура капіталу та нестача оборотних коштів. У таких випадках основним
напрямком діяльності управлінського складу підприємства має бути розробка
і впровадження ефективних заходів щодо поліпшення фінансового стану
суб‘єкта господарювання, що в свою чергу дозволить поліпшити його
майновий потенціал, відновити платоспроможність, прибутковість та
фінансову стійкість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на
підприємстві є можливим тільки за умови постійного забезпечення
управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової
стійкості, платоспроможності підприємства, а також його здатність до
подальшого розвитку. Таку фінансово-аналітичну інформацію отримують за
результатами оцінки фінансового стану підприємства.
Метою статті є визначення головних компонентів методології аналізу
фінансового стану підприємства та виявлення проблем дефініції та побудови
впорядкованої системи показників оцінки.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблему сутності фінансового
стану
С.Ф.

досліджували
Покропивний,

українські
Н.П.

науковці,

Штепа, Н.С.
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зокрема,

Є.В.

Мних,

Приходько,

Д.В.

Шиян,

Н.С. Строченко, М.Я. Коробов, Н.В. Тарасенко та ін. Проблеми оцінки
фінансового стану підприємства розглядали у своїх працях такі зарубіжні та
вітчизняні

науковці

О.М.Волкова,
В.М.Родіонова,

і

практики,

О.І.Барановський,
А.І.Даниленко,

як

І.Т.Балабанов,

Г.В.Савицька,

М.І.Баканов,

В.М.Івахненко,
Л.А.Лахтіонова,

О.Г.Мендрул,

А.Гропелі,

М.Г.Чумаченко, О.О.Терещенко, М.О.Федотова, Т.Є.Унковська, А.В.Чупіс,
О.В.Павловська,

Т.Карлін,

В.М.Суторміна,

В.В.Сопко,

Н.О.Русак,

І.В.Зятковський, Е.Хелферта, В.П.Привалов та ін. Аналіз економічної
літератури свідчить про наявність різноманітних тлумачень сутності
фінансового стану та визначень фінансової стійкості підприємства, а також
про відсутність єдиної точки зору щодо методології та способу обчислення
показників

оцінки

фінансового

стану

підприємства

та

відсутності

узагальнюючого показника оцінки фінансового стану підприємства, що
обумовило вибір теми дослідження.
Виклад основного матеріалу. За умов переходу економіки України до
ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі
фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та
якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності,
платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і
зміцнення

фінансової

стабільності.

Перехід

до

ринкових

методів

господарювання вимагає здійснення належного контролю за фінансовоекономічним станом суб‘єктів господарювання з метою запобігання
виникнення кризового стану підприємства. В економічній літературі
запропоновано наступне визначення: кризовий стан підприємства Ғ це
сукупність ситуацій, які збільшують можливість появи неплатоспроможності
підприємства, її розміри провокують виникнення загроз із зовнішнього і
внутрішнього

середовища

й

можуть

привести

до

руйнування

організаційного, економічного і виробничого механізму функціонування [2].
Будь-який недолік в прорахунках та недостача засобів в одній сфері
діяльності підприємства може порушити ефективність всієї системи
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діяльності підприємства та не тільки призвести до недоотримання прибутку,
а й до збитковості діяльності організації. Таким чином, перш за все слід
зрозуміти, що являє собою фінансовий стан підприємства в усій його
багатосторонності та вивчити підходи до його аналізу та оцінки. Адже саме
на результатах його аналізу і буде базуватися прийняття рішень по
покращенню ефективності діяльності підприємства.
У своїй статті ―Сутність фінансового стану підприємства‖ це питання
розглядає Т.А. Обущак. Автор запропонував таке трактування цього поняття:
фінансовий стан підприємства Ғ це сутнісна характеристика діяльності
підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну
можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування
фінансово-господарської діяльності та здатності ефективно здійснювати цю
діяльність у майбутньому.
З іншого боку, Поддєрьогін А.М. визначає це поняття більш широко:
фінансовий стан підприємства Ғ це комплексне поняття, яке є результатом
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства,
визначається

сукупністю

характеризується

системою

виробничо-господарських
показників,

що

факторів

відображають

і

наявність,

розміщення і використання фінансових ресурсів.
Фінансовий

стан

підприємства

залежить

від

результатів

його

виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на
нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Таким чином, слід
відзначити, що фінансовий стан підприємства є результатом всіх форм його
діяльності як суб‘єкта господарювання з одного боку та як результат такої
діяльності справляє ключовий вплив у майбутній зміні проявів діяльності
підприємства, що формує його подальший поточний стан.
Найкраще фінансовий стан підприємства визначається елементами
його економічної діяльності: прибутковістю (рентабельністю) роботи
підприємства; оптимальністю розподілу прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства після сплати податків і обов‘язкових відрахувань;
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наявністю власних фінансових ресурсів (основних і оборотних засобів) не
нижче мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і
процесу реалізації продукції; раціональним розміщенням основних і оборотних
засобів (власних і позикових); платоспроможністю; ліквідністю [3].
Фінансова

діяльність

підприємства

має

бути

спрямована

на

забезпечення систематичного надходження й ефективного використання
фінансових ресурсів з метою забезпечення фінансової стійкості, дотримання
розрахункової

і

кредитної

дисципліни,

досягнення

раціонального

співвідношення власних і залучених коштів, сталого розвитку підприємства і
ефективності його функціонування. Саме тому оцінка фінансового стану є
однією з найважливіших засад діяльності підприємств, яка надає інформацію
стосовно того на якій стадії розвитку і діяльності знаходиться підприємство і
які кроки необхідно здійснити для його подальшого процвітання.
Система управління підприємством в ринкових умовах повинна
враховувати вплив інноваційних факторів, дію конкурентів, невизначеність
інформації. Право приватної власності дає можливість використовувати
власні підходи до розробки системи управління, яка враховує вплив
державних рішень в ринкових умовах. Основними напрямками управління на
рівні господарюючого суб'єкта вважаються постійний моніторинг фінансовоекономічного стану підприємства, розробка управлінської, фінансової й
маркетингової стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, підвищення
продуктивності праці, залучення коштів засновників, посилення мотивації
персоналу [1].
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:
- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
-

дослідження

ефективності

використання

майна

(капіталу)

підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
- об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності
та фінансової стійкості підприємства;
- оцінка становища підприємства на фінансовому ринку та кількісна
оцінка його конкурентоспроможності;
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-

визначення

ефективності

використання

фінансових

ресурсів

підприємства [4].
Основними факторами, що визначають фінансовий стан є: виконання
фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного
капіталу за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних
коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан є
платоспроможність

підприємства,

тобто

його

здатність

своєчасно

задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки
згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити
оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет [3].
Сучасний фінансовий менеджмент включає вивчення дій, зв‘язаних із
придбанням, злиттям, фінансуванням, керуванням активами. Відповідно
основні функції фінансового менеджменту зводяться до прийняття рішень у
трьох напрямках: інвестиції, фінансові рішення і рішення, зв‘язані з
керуванням активами. Таким чином, він включає пошук, відповівши на
питання про те, якою повинна бути структура активів: співвідношення
грошових ресурсів і товарно-матеріальних цінностей, як вони повинні
розподілятися між підрозділами фірми, визначення дивідендної політики,
формування специфічних методів роботи з оборотними коштами і
грошовими активами.
Незважаючи на велику кількість напрямків спеціалізації фінансів, існує
кілька базових принципів, застосованих у всіх областях фінансової
діяльності. Так, наприклад, концепція підвищення цінності фірми і
важливість комплексного аналізу при прийнятті фінансових рішень — два
принципи, що ніколи не будуть витиснуті новими аналітичними прийомами.
Аналіз господарської діяльності будівельної організації сприяє підвищенню
ефективності виробництва, поліпшенню використання основних виробничих
фондів і оборотних коштів, здійсненню строгого режиму економії,
підвищенню якості роботи будівельної організації.
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На кожному підприємстві, незалежно від його розмірів, необхідно
планувати і контролювати надходження коштів та їх використання. Таке
визначення

і

коригування

грошових

потоків

дозволяє

підвищити

платоспроможність підприємства [2].
Метою планування і контролю потоку коштів підприємства є:
- виявлення необхідних підприємству коштів (власних та залучених);
- визначення власних грошових коштів, у т.ч. вільних;
- порівняння фактичного потоку грошей і планового;
- залучення коштів на кращих умовах;
- оптимальне розміщення вільних грошей;
- прогнозування наслідків і прийняття дій, які б їх попереджували;
- аналіз і оптимізація структури і термінів надходжень і платежів.
Все вище перераховане забезпечує платоспроможність підприємства.
В умовах ринкової економіки і функціонування підприємств як
самостійних

суб‘єктів

господарювання

провідна

роль

відводиться

фінансовій діяльності підприємства і фінансовим методам управління,
визначенню критеріїв і показників стійкого фінансового стану. Аналіз
фінансового стану полягає у вимірюванні співвідношенні витрат і
результатів

(доходів).

В

ринковому

середовищі

успішно

працює

підприємство, що має стійкий фінансовий стан, при якому суб‘єкт
господарювання у своєму розпорядженні має достатньо власних і
позикових коштів для фінансування поточних витрат і інвестування
розвитку підприємства. Головне завдання фінансових служб підприємства
Ғ це фінансове управління і фінансове планування, що базується на
розрахунках необхідних обсягів фінансових коштів, ймовірних фінансових
потоків, розробці найбільш вигідних схем і джерел фінансування.
Фінансовий аналіз має містити в собі чітку картину фінансових втрат і
упущених вигод, виявляти фінансові проблеми, теперішні і ті, що можуть
виникнути в майбутньому.
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Аналіз поточного фінансового стану дає змогу оцінити наслідки тих
стратегічних рішень, які були прийняті і виконувались в попередні роки, що
дає змогу оцінити ефективність управління підприємством, виявити сильні і
слабкі сторони діяльності підприємства, розробити методи стабілізації і
розвитку.
Огляд літературних джерел, та проведене на їх основі дослідження
методики експрес-аналізу, дозволяє зробити висновок, що існує два основних
способи за допомогою яких здійснюється вертикальний аналіз абсолютних
показників звіту про фінансові результати підприємства:
1. Питома вага окремих ключових статей звіту визначається у
співвідношенні з доходом від реалізації продукції, який приймається за
100%. Даний спосіб є актуальним на підприємствах де практично відсутні
інші види доходів і надходжень (фінансові, від участі в капіталі та ін.);
2. Структура окремих даних звіту визначається в залежності від їх
віднесення до певних укрупнених статей доходів або витрат підприємства.
Недоліком

даного

способу

дослідження

є

відсутність

єдиного

узагальнюючого показника, який би приймався за базу порівняння (100%).
Цей метод вважається за доцільне використовувати як додатковий для більш
детального дослідження питомої ваги окремих елементів укрупнених статей
після з‘ясування загальної структури звіту.
Звіт про фінансові результати підприємства складається з чотирьох
основних укрупнених статей: доходи, витрати, податки та прибуток
(збиток). Даний розподіл дозволяє в ході експрес-аналізу дослідити
загальну структуру і динаміку окремих елементів звіту (рис. 1).
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Експрес-аналіз звіту про фінансові результати підприємства
Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності

Зіставлення показників динаміки
ключових статей

Доходи

від реалізації
продукції; інші
операційні; від
участі в
капіталі;
фінансові;
надзвичайні.

Аналіз структури доходів і витрат
підприємства

Витрати

Податки

собівартість;
адміністративні
; на збут; інші
операційні;
фінансові; від
участі в
капіталі;
надзвичайні.

на додану
вартість;
акцизний збір;
податок на
прибуток від
звичайної
діяльності; з
надзвичайного
прибутку

Прибуток

валовий
прибуток; від
операційної
діяльності; від
звичайної
діяльності;
чистий
прибуток

Рис. 1. Структура експрес-аналізу звіту про фінансові результати
підприємства
У зв‘язку з нестабільністю ринкових відносин виникає потреба пошуку
обґрунтованих шляхів підвищення ефективності управління підприємствами.
При цьому необхідно додержуватися ряду рекомендацій, що сприяють
стабілізації фінансового стану підприємства:
- створити систему управління, що забезпечує пізнання факторів, які
впливають на виручку фірми, уміння реагувати на їх вплив та здійснювати
вплив на внутрішні структури будівельної організації;
- правильно розраховувати ціну продукції (товару, робіт, послуг) і
проаналізувати цінову політику. Виручка від реалізації повинна забезпечити
можливість розширеного відтворення (оплатити витрати на виготовлення
продукції;
- мати прибуток для збільшення будівництва, підвищення якості
продукції, робіт, послуг);
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-

ефективно

використовувати

основні

фонди,

обладнання

та

інструменти;
- оборотність коштів повинна бути максимально високою (складати
щодня план одержання і витрат коштів виходячи з того, що на
розрахунковому рахунку не варто лишати вільних грошей: вони мають
працювати і немає небезпеки втрати коштів через банкрутство банку);
- здійснювати контроль за використанням матеріалів;
- мінімізувати «паперовий» прибуток. В умовах інфляції податок
сплачують із прибутку на момент реалізації, у той час як гроші приходять
пізніше, уже знецінені і їх не вистачає на придбання оборотних фондів. Чим
довший виробничий цикл і відстрочка платежів на реалізовану продукцію,
тим вищі втрати, тобто підприємство швидше проїдає раніше накопичені
кошти;
- удосконалити систему заробітної плати, стимулювати працівників,
підвищити продуктивність праці;
- оптимізувати порядок списання матеріальних витрат на витрати
виробництва й обігу;
- проаналізувати структуру витрат і продумати шляхи їхньої
мінімізації.
Необхідна

економія

в

усіх

напрямках:

максимально

повно

використовувати світловий день (економія електроенергії); більш компактно
розмістити співробітників (зниження платежів за оренду, опалення);
контроль телефонних розмов; аналіз організації технологічного процесу з
метою раціонального використання сировини, матеріалів, напівфабрикатів,
готової продукції; скоротити витрати на утримання управлінського апарату.
Оцінка фінансового стану — невід‘ємна частина економічного аналізу
діяльності

підприємства,

господарства

будь-якого

без якого
суб‘єкта

неможливе раціональне
господарювання.

ведення

Враховуючи

це,

фінансовий стан – одна з найважливіших сторін господарської діяльності
кожного підприємства.
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Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничогосподарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та
акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме
показники фінансового стану за звітний період, можна визначити на базі
публічної офіційної звітності. Стійка діяльність підприємства залежить як від
обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх
можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні
ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова,
кредитна, цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Пошук
ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення
їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює потребу
розроблення певної фінансової стратегії на певному етапі розвитку
підприємства.
Висновки. Фінансовий стан – це складна, інтегрована за багатьма
показниками характеристика діяльності підприємства в певному періоді, що
відображає ступінь забезпеченості підприємства фінансовими ресурсами,
раціональності їх розміщення, забезпеченості власними оборотними коштами
для своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов‘язаннями
та здійснення ефективної господарської діяльності в майбутньому. При
проведенні оцінки фінансового стану підприємства слід вивчати значення
отриманих в результаті аналізу фінансового стану показники, з точки зору
відповідності

їх

фактичних

значень

нормативним

для

конкретного

підприємства рівням, визначати фактори, що вплинули на величину
показника в звітному періоді та здійснювати прогноз її величини на
перспективу.
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УДК 658.15(045)
К.І. Міхейда
здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ
БIЗНЕСI В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглянуто теоретичні основи фінансового планування в
підприємництві, визначено його значення, охарактеризовано основні методи
проведення для малого та середнього бізнесу, впровадження заходiв щодо
його удосконалення.
Ключові слова: фінансове планування, підприємництво, малий та середній
бізнес, метод фінансового планування, фінансовий менеджмент.
Дієвим інструментом реалізації фінансової стратегії підприємства є
фінансове планування, яке відображає вартісну сторону процесу, в
основному фінансові можливості забезпечення заходів, використовуючи для
цього показники, специфічні форми і методи. У контексті фінансової
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стабільності фінансовому плануванню має відводитися особлива роль.
Фінансове планування як складова бізнес-планування є одним із найбільш
ефективних інструментів менеджменту.
Актуальною є на сьогодні розробка методів складання фінансового
плану підприємства та пошуку шляхів покращення фінансового стану
підприємств малого та середнього бізнесу.
У проведеному дослідження було використано окремі теоретикометодологічні й організаційні аспекти планування в цілому та фінансового
планування зокрема, які досліджувалися такими українськими вченими:
О. Г. Білою, В.А.Кредісовим, О.Кужель. М.М. Мартиненко, В. В. Чернегою та ін.
Метою дослiдження є визначення основ фінансового планування в
малому та середньому бізнесі, його ролі та методів застосування, та
окреслення заходiв щодо його оптимiзацiї.
У теоретичному аспекті фінансове планування розглядають як
невід'ємну

частину

загального

планування

звичайної

діяльності

підприємства. Очевидним є те, що без фінансового планування не може бути
досягнутий такий рівень управління економікою підприємства, який
забезпечує підвищення її ефективності, успіх на ринку, розширення та
оновлення матеріальної бази, успішне розв'язання соціальних питань,
здійснення матеріального стимулювання працівників. Саме таке розуміння
фінансового планування зустрічається у В. П. Савчука, який наголошує, що
фінансове планування – «це управління процесом утворення, розподілу,
перерозподілу і використання фінансових ресурсів на підприємстві, яке
реалізується в деталізованих фінансових планах» [4, с.16].
Таким чином, фінансове планування становить процес розроблення
системи фінансових планів і планових (нормативних) показників щодо
забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами та
підвищення ефективності його фінансової діяльності у майбутньому періоді.
Фінансове планування - це технологія планування, обліку та контролю
за грошима та фінансовими результатами.
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Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є
[5, с.46]:
– забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними
фінансовими ресурсами;
– установлення раціональних фінансових відносин із суб'єктами
господарювання, банками, страховими компаніями;
–

визначення

шляхів

ефективного

вкладення

капіталу,

оцінка

раціонального його використання;
– здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних
засобів.
Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає
можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов
конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від інвесторів.
Планування повинне охоплювати всі сфери діяльності підприємства, а
також усі етапи, дії та операції як господарських процесів, так і процесів
управління. На сьогодні фінансове планування є одним із альтернативних
фінансових

інструментів,

яке

використовується

підприємствами

для

налагодження фінансової діяльності та підвищення власної рентабельності та
платоспроможності як одних із найбільш важливих показників міцного
фінансового стану суб‘єкта господарювання.
Приділяючи більше уваги фінансовому плануванню, можна досягти
зміцнення фінансової стабільності підприємства за умови виконання
прогнозованих бюджетом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на
засадах фінансової стійкості, створення передумов для отримання чистого
прибутку, достатнього для самоокупності та самофінансування підприємства.
Аналіз, узагальнення та розвиток сучасних підходів до визначення
змісту та особливостей фінансового планування як ключової функції
управління невеликим підприємством дозволило виділити його сутнісні
характеристики (рис. 1).
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Інструмент поточного
управління фінансами
Ґрунтується на
стратегічному
фінансовому плані і
конкретизує його
показники

Підсистема фінансового
планування
Полягає у
оптимізації
формування і
використання
фінансових
ресурсів

Фінансове
планування

Узагальнює та інтегрує
поточні плани за усіма
видами та напрямами
діяльності

Спрямоване на
постійне
вдосконалення бізнеспроцесів

Рис. 1. Система сутнісних характеристик фінансового планування
Таким чином, фінансове планування малого підприємства, що
ґрунтується на стратегічному фінансовому плані і спрямоване на постійне
вдосконалення бізнес-процесів, забезпечує інтеграцію поточних планів за
усіма видами і напрямами діяльності, конкретизацію стратегічних планових
фінансових показників, оптимізацію формування і використання фінансових
ресурсів і забезпечує, таким чином, процес управління фінансами як на
малому, так і великому підприємстві [1, c.113].
Теоретичні

дослідження

та

практичний

досвід

засвідчують

неможливість застосування одного методу для обґрунтування поточного
фінансового плану для підприємства з огляду на необхідність визначення
досить

великої

кількості

фінансових

показників.

Їх

комплексне

взаємоузгоджене використання є необхідною умовою забезпечення високої
якості фінансового плану підприємства.
В процесі розроблення поточних фінансових планів для обґрунтування
окремих фінансових показників застосовується досить широкий спектр
методів. В сучасних дослідженнях до числа таких методів фахівці відносять:
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методи

економіко-математичного

моделювання,

техніко-економічних

розрахунків, балансовий, розрахунково-аналітичний, прямих розрахунків,
нормативний, методи математичного програмування, програмно-цільовий [1,
с.112] (рис. 2).
Підприємство

Середнє

Мале

Основний метод

Метод
економікоматематичного
моделювання

Розрахунковоаналітичний
метод

Допоміжні методи

Техніко-економічних розрахунків
Розрахунково-аналітичний
Балансовий
Техніко-економічних
розрахунків
Розрахунково-аналітичний
Балансовий

Рис. 2. Диференціація методів фінансового планування залежно від
розміру підприємства
Так, згідно рис.2, середнє підприємство, виходячи з особливостей його
діяльності, організаційної структури, рівня кваліфікації персоналу фінансовоекономічних служб (або окремого фахівця), стилю управління може тяжіти
до одного із зазначених підходів до вибору методів поточного фінансового
планування.
Малі підприємства частіше від інших використовують неофіційні
методи управління, обходячи складне планування і методи управління,
необхідні для належного обґрунтування рішень. На малих підприємствах, де
існує планування та управління на основі визначених методів, вони зазвичай
охоплюють короткі терміни часу, є неофіційними, нерегулярними і
невичерпними.
Так, важливим інструментом обґрунтування планових фінансових
рішень в сучасних умовах є методи економіко-математичного моделювання,
які полягають у побудові математичної моделі окремих показників, що
описує їх функціональну залежність від певної системи факторів. Залежно
451

від обраної кількості факторів можуть обґрунтовуватись одно факторні та
багатофакторні моделі, на основі яких здійснюються планові фінансові
розрахунки. Цей метод є найбільш прийнятним для проведення сценарного
моделювання, особливо на основі багатофакторних моделей, які дозволяють
розглядати декілька варіантів формування планових фінансових показників
за різних прогнозованих умов зміни окремих факторів (песимістичному,
оптимістичному, помірному). Застосування цього методу є найбільш
виправданим в сучасних умовах високої динаміки зміни зовнішнього
фінансового середовища. Позитивною рисою цього методичного підходу
також є універсальність і досить широка сфера застосування: він може бути
використаний для планування будь-якого фінансового показника (виручки
від реалізації, прибутку, суми активів, суми і структури капіталу, чистого
грошового потоку) [2, c.166].
Широкого поширення в практиці фінансового менеджменту набув
метод техніко-економічних розрахунків (або нормативний метод), який
полягає

у

формуванні

планових

фінансових

показників

на

основі

обґрунтованих (самостійно підприємством) або встановлених законодавчо
норм і нормативів. Метод вважається досить трудомістким, але його
застосування сприяє економії ресурсів, можливості контролю за їх
раціональним

використанням.

Важливою

умовою

його

ефективного

застосування є коректність, наукова обґрунтованість та вчасне і постійне
коригування норм. Даний метод може використовуватись для планування
окремих статей операційних витрат, запасів (товарних, сировини, пального) на основі самостійно обґрунтованих норм, амортизації, податкових платежів
- на основі законодавчо встановлених норм.
Важливе місце в системі методів обґрунтування планових фінансових
показників посідає розрахунково-аналітичний, який застосовується за
відсутності техніко-економічних нормативів та складності встановлення
взаємозв‘язку між окремими показниками та економічними явищами. Зміст
розрахунково-аналітичного

методу

полягає
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у

плануванні

фінансових

показників на основі аналізу їх досягнутого рівня та індексів зміни в
плановому періоді. Недоліком методу є наявність елементу суб‘єктивізму у
визначенні таких індексів. На основі цього методу на підприємстві можуть
плануватись доходи, прибуток, обсяги оборотних активів.
Усі дослідники питань фінансового планування в системі методичного
забезпечення його здійснення виокремлюють балансовий метод, в основі
якого лежить застосування балансів для ув‘язування наявних обсягів ресурсів
з потребою в них. Такий підхід широко використовується для планування
запасів, основних засобів та нематеріальних активів [2, c.168].
Недивлячись на певну диференціацію методів фінансового планування
на підприємствах різного розміру, необхідність багатоваріантних розрахунків
є нагальною умовою сьогодення для будь-якого підприємства. Тому
обґрунтування фінансового плану обов‘язково передбачає визначення
песимістичного, оптимістичного та помірного варіантів розвитку фінансових
показників підприємства [3, c.4].
Задля удосконалення внутрішньофірмового планування пропонуємо
звернути увагу на досвід зарубіжних партнерів, які формують Corporate
Charter, який задає фундаментальні цілі підприємства і корпоративні
стандарти, орієнтацію на ринки, структуру власності, позиціонування
підприємства і відносин з власниками і співробітниками.
Ще одним важливим елементом системи фінансового планування
виступають засоби, що забезпечують процес планування. Вони дозволяють
автоматизувати технологічний процес розробки плану підприємства: від
збору інформації до прийняття й реалізації планових рішень. Останнім часом
усе більшу популярність набуває впровадження автоматизованих систем
управління класу ERP. ERP-системи (від Enterprise Resources Planning –
управління

ресурсами

підприємства)

представляють

собою

комплекс

інтегрованих додатків, які на єдиному інформаційному просторі підтримують
усі головні аспекти управлінської діяльності підприємств – планування
ресурсів (фінансових, людських, матеріальних) для товарів (послуг),
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оперативне управління виконанням планів (включаючи постачання, збут,
ведення договорів), усі види обліку, аналіз результатів господарської
діяльності. Ці напрацювання разом зі стабільнішою ситуацією дадуть змогу
значно продуктивніше застосовувати фінансове планування та досягати
кращих результатів.
Отже, розглянувши теоретичний аспект фінансового планування,
можемо констатувати, що фінансове планування дає змогу підприємству
визначити: розмір грошових коштів, що їх може отримати підприємство у
своє розпорядження; джерела надходження коштів; відповідність фінансових
ресурсів обсягу операційної та інвестиційної діяльності; частку коштів, яка
має бути відрахована до бюджету, державні цільові фонди, банкам та іншим
кредиторам; напрями розподілу та використання прибутку на підприємстві;
міру забезпечення реальної збалансованості планових витрат і доходів
підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.
Фінансове планування на підприємстві забезпечує його господарську
діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові суперечності у
фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової
дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його
стратегічних цілей.
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УДК 339.13.009.6
А.В. Могилівський
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА
НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В статті розглянуті й визначені фактори, що є визначальними для
підвищення конкурентоспроможності України на ринку фінансових послуг у
глобальному та регіональному масштабі, обґрунтовано необхідність
державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
Ключові слова: фінансові послуги, ринок фінансових послуг, фінансовий
ринок, комерційний банк.
Постановка проблеми. В умовах формування засад ринкової економіки в
Україні все більшого значення набуває наявність ефективно організованого
фінансового ринку, який є особливим і необхідним середовищем для
успішного її функціонування, а також розвитку соціальної сфери. Фінансовий
ринок виник у результаті появи потреби в додатковій формі мобілізації коштів
для фінансового забезпечення розвитку економіки держави, але крім того, він
також є певним фінансовим барометром економіки, який ефективно працює
при низьких темпах інфляції, стабільній законодавчій та нормативній базі,
сприятливому політичному кліматі та певному балансі інтересів у суспільстві.
Враховуючи незначний період функціонування, фінансовий ринок
України порівняно із ринками економічно розвинутих країн має певні
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недоліки, які слід усунути, але для цього необхідно ретельно дослідити
тенденції, що склалися у межах вітчизняного і міжнародного фінансового
ринку. Формування ефективного фінансового ринку вимагає цілісного
підходу та погоджених рішень щодо стратегії його розвитку.
Надзвичайно важливу роль у підвищенні конкурентоспроможності
економіки на основі підвищення ефективності реального сектору відіграє
здатність суб‘єктів фінансового ринку мобілізувати вільний капіталу та
використовувати його, тобто переміщувати фінансові ресурси між різними
сферами життєдіяльності людини. Розвиток фінансового ринку визначається
розширенням різноманітності механізмів фінансування і інвестування, які на
сучасному етапі дозволяють стверджувати про існування особливої форми
діяльності - наданні фінансових послуг спеціалізованими професійними
ринковими

учасниками

(фінансовими

посередниками).

Накопичення

посередниками ресурсів та їх розміщення наділяє цих суб‘єктів особливими
правами й обов‘язками, а також визначає їх принциповий статус. В багатьох
випадках

фінансові

посередники

стають

інвесторами,

з

такою

ідентифікаційною характеристикою як інституційні. Роль фінансових
посередників у фінансуванні суб‘єктів зростає в умовах обмеженості
державного фінансового потенціалу, що й спостерігається сьогодні. Проте
потреба у фінансовому забезпеченні оновлення і модернізації окремих
виробництв, та в цілому економічної системи тільки зростає, тому саме
фінансові посередники зобов‘язані трансформувати тезавровані активи у
інвестиційний ресурс.
Метою статті є виявлення сутності ринку фінансових послуг,
дослідження його структури та необхідності державного регулювання.
Аналіз останніх наукових досліджень. Теоретичну базу дослідження
склали праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемам
еволюції та функціонування різних сегментів ринку фінансових послуг.
Зокрема серед представників різних наукових шкіл відзначимо А. Сміта,
Ф. Бастіа, К. Маркса, А. Маршалла, Дж. М. Кейнса. Результати досліджень
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зазначених науковців одержали подальший розвиток в працях таких
економістів XX ст. як І. Бернар, Е. Дж. Долан, Ф. Мишкін, Дж. Тобіна,
Е. Шоу, інших. Різні аспекти становлення й розвитку фінансових
посередницьких

інститутів

досліджували

такі

вітчизняні

вчені

як

В.Д. Базилевич, О.А Брегеда, О.Д. Вовчак, В. І. Грушко, С.В. Міщенко,
В. В. Корнєєв, С. В. Науменкова та багато інших.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий ринок – це складна
економічна система, що є:
- сферою прояву економічних відносин при розподілі доданої вартості
та її реалізації шляхом обміну грошей на фінансові активи. Під фінансовими
активами

розуміють

грошові

зобов‘язання

та

інвестиційні

цінності.

Інвестиційні цінності – це інструменти утворення фінансових ресурсів (цінні
папери, валютні цінності, дорогоцінні метали, нерухомість та ін.);
- сферою прояву економічних відносин між продавцями і покупцями
фінансових активів. На фінансовому ринку взаємодіють попит в особі
покупця фінансових активів і пропозиція в особі продавця цих активів.
Кожний з них має свої інтереси, що можуть збігатися або не збігатися. При
збігу інтересів відбувається акт купівлі-продажу, дарування, застави
фінансових активів. А це означає реалізацію вартості і споживчої вартості,
укладених у даних активах;
- сферою прояву економічних відносин між вартістю і споживчою
вартістю тих товарів, що обертаються на цьому ринку. Товари, що
обертаються на фінансовому ринку, – це фінансові активи. До них
відносяться гроші (як гривня, так і валюта), депозити, цінні папери різних
видів, зобов‘язання та борги (що навіть хочуть закласти в бюджет),
позичковий капітал, дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, об‘єкти
нерухомості.
Фінансовий ринок – це система економічних відносин, що виникають
між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на
специфічні послуги – фінансові послуги, пов‘язані з процесом купівлі457

продажу, розподілу та перерозподілу фінансових активів, які знаходяться у
власності економічних суб‘єктів національної, регіональної та світової
економіки.
Як економічна категорія фінансовий ринок виражає економічні
відносини між суб‘єктами економіки з приводу реалізації вартості та
споживчої вартості, укладеної у фінансових активах. Ці економічні відносини
визначаються об‘єктивними економічними законами і фінансовою політикою
держави, впливом політичних партій та кланів (особливо в сучасній Україні
на

стадії

становлення

цивілізованої

державності),

які

формують

в

остаточному підсумку сутність фінансового ринку, тобто зв‘язки і відносини
як на самому ринку, так і у його взаємозв‘язку з іншими економічними
категоріями. Економічні відносини та взаємозв‘язки, які виникають на
фінансовому ринку, визначаються об‘єктивними економічними законами,
фінансовою політикою держави та реальною потребою суб‘єктів економіки
здійснювати заощадження та інвестиції, надавати та брати грошові кошти в
борг. На фінансовому ринку діють закони попиту та пропозиції, граничної
корисності,

конкуренції,

що

зумовлюють

реальні

можливості

функціонування всіх суб‘єктів економіки відповідно до умов ринкової
економіки. На фінансовому ринку відбувається суспільне визначення якості
та ціни фінансів.
Сутність фінансового ринку і його роль в економіці України найбільш
повно розкривається в його функціях, а саме:
- мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, приватного
бізнесу, державних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація
акумульованих грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітали;
- реалізація вартості, втіленої у фінансових активах, та організація
процесу доведення фінансових активів до споживачів (покупців, вкладників);
- перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств
з метою їх ефективнішого використання;
- фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та
фінансове забезпечення процесів інвестування у виробництво, розширення
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виробництва та пайової участі на основі визначення найбільш ефективних
напрямків використання капіталу в інвестиційній сфері;
- вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє
активізації економічних процесів;
- формування ринкових цін на окремі види фінансових активів;
- страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та
комерційних ризиків;
- операції пов‘язані з експортом-імпортом фінансових активів, та інші
фінансові операції, пов‘язані із зовнішньоекономічною діяльністю та
членством країни в міжнародних фінансово-кредитних організаціях;
- обслуговування бюджетного процесу та кредитування уряду, місцевих
органів самоврядування шляхом розміщення урядових та муніципальних
цінних паперів;
- розподіл державних кредитних ресурсів і розміщення їх серед
учасників економічного кругообігу тощо.
У відповідності до Закону «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» ринок фінансових послуг являє
собою сферу діяльності ринкових суб‘єктів спрямовану як на надання, і так
споживання зазначених послуг. Ринок фінансових послуг за економічною
сутністю являє сукупність економічних відносин, що виникають між
юридичними й фізичними особами в процесі формування попиту й
пропозиції на послуги, безпосередньо пов'язані з операціями з фінансовими
інструментами.
На ринку фінансових послуг здійснюють професійну діяльність
фінансові посередники з відповідними активами. Суспільна потреба у такій
діяльності визначається необхідністю оптимізації руху грошових коштів,
основним джерелом яких є заощадження, а споживачем яких виступають
позичальники та інвестори, здатні забезпечити їх продуктивне використання.
На ринку фінансових послуг використовуються різні формати мобілізації,
накопичення та переміщення коштів із заощаджень та вільного обігу у сферу
інвестиційного використання при активній участі посередників.
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Основними ознаками ринку є наступні:
- ринок є сферою взаємодії фінансових посередників з клієнтами;
- обслуговування клієнтів (надання ним послуг) відбувається в процесі
реалізації операцій з фінансовими активами;
ринок

-

має

організований

характер

на

основі

нормативного

регулювання й технології укладання та реалізації відповідних угод.
Обґрунтування категорії «фінансова послуга» передбачає визначення
її внутрішньої сутності та соціально-економічної ролі явища. Отже,
фінансова послуга є соціально-економічною категорією, пов'язаної з
трансформацією грошей юридичних і фізичних осіб в капітал на
банківському, страховому, а також інвестиційному сегментах фінансового
ринку, результатом, як мінімум, однієї дії, здійсненої при реалізації
взаємодії постачальників ресурсів та їх споживачів. Фінансова послуга, як
і інші послуги, як правило, нематеріальні. Об'єктом даних послуг є цінні
папери, страхові поліси, кредити, депозити, безготівкові розрахунки тощо,
тобто

те,

що

безпосередньо

призводить

до

виникнення

послуги.

Суб'єктами послуг виступають учасники фінансового ринку: споживачі
послуг - замовники та фінансові організації (їх представники), що надають
послуги.
Сутність

ринку

фінансових

послуг

полягає

у

відображенні

конкретних форм організації руху ресурсів, які не передбачають
уречевлення, оскільки пов'язані з правами, майновими відносинами. Ми
вважаємо, що ринок фінансових послуг - сукупність відносин у більшості
випадків покупця фінансових ресурсів, які реалізуються через послугу як
форму господарської діяльності. Для підтвердження позиції відзначимо,
що багато вчених визначають фінансовий ринок як торгову сферу, де
об'єктом купівлі-продажу є фінансові інструменти і фінансові послуги:
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Фінансовий ринок

Ринок фінансових інструментів

Ринок фінансових послуг

Рис. 1. Структура фінансового ринку
Ринок фінансових послуг нерозривно пов'язаний з ринком фінансових
інструментів та доповнює його в загальній системі фінансового ринку. Тому
постає необхідність визначення категорії «фінансовий інструмент».
Аналіз літературних джерел дозволяє виділити два принципових
підходи до визначення поняття, що нас цікавить. Перший передбачає
ототожнення «фінансового інструменту» з будь-яким типом фінансових
зобов'язань. Другий підхід заснований на ідентифікації фінансового
інструменту як будь-якого вид контракту (договору), внаслідок якого
виникає (збільшується) стаття активів однієї сторони-учасниці, а у іншої
сторони виникає (збільшується) відповідна стаття в пасивах, тобто описує
економічний зміст процесу обігу даних інструментів. Дії, що зараховуються
сьогодні до класу послуг, різноманітні, а виділення з числа послуг
фінансових

є

спільною

аксіомою.

Розуміння

фінансових

послуг

у

вітчизняних та іноземних класифікаторах - відрізняється. В основі
відмінностей - різні об'єкти, цільова аудиторія, еластичність цінового попиту,
чутливість до просування. Крім того, надання одних послуг визначається
рівнем технологічного забезпечення, інших - талантом і майстерністю
суб'єкта, що надає послугу. При цьому під класифікацією розуміють
систематизацію взаємообумовлених і взаємозалежних елементів системи,
упорядкування елементів фінансових послуг як цілісного комплексу
відповідних відносин.
Так, широкого поширення набула класифікація видів економічної
діяльності, в якій сфера «Фінансова діяльність» передбачає поділ послуг на
фінансовому ринку на три групи:
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Послуги у сфері фінансової
діяльності
Грошове та фінансове
посередництво

Страхування

Допоміжні послуги у
сфері фінансового
посередництва та
страхування

Рис. 2. Класифікація фінансових послуг

Отже, перша група - «Грошове та фінансове посередництво», яка
відповідно поділяється на такі підрозділи як «Грошове посередництво» і
«Фінансове посередництво». Група включає діяльність, що пов'язана з
отриманням, перерозподілом фінансових ресурсів, за винятком класичного
страхування, пенсійного забезпечення або соціального страхування.
Друга

група

-

«Страхування»,

яка

включає

короткострокове

і

довгострокове покриття страхових ризиків як з елементами заощаджень або без
них. Дана група поділяється на страхування життя та страхові накопичення,
недержавне пенсійне забезпечення, а також інші послуги у сфері страхування.
Третя група - «Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва
та

страхування»,

включає

послуги,

які

належать

до

фінансового

посередництва, але не входять до групи 1, або тісно пов'язані з ним.
Підрозділяється група на допоміжні послуги у сфері посередництва та
допоміжну діяльність у сфері пенсійного забезпечення й страхування.
Класифікація ринку фінансових послуг на підставі економічних критеріїв
має теоретичну та практичну цінність при розгляді послуг як специфічної
системи економічних відносин. З позиції фінансового права та змісту послуги
можна розділити на три групи: страхові, інвестиційні, а також банківські й інші.
Таким чином, структура ринку фінансових послуг буде такою:
Ринок фінансових послуг
Ринок банківських
послуг

Ринок страхових
послуг

Ринок інвестиційних
послуг

Рис. 3. Структура ринку фінансових послуг за економічним змістом
операцій
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Представлена

схема

доповнює

структуру

фінансового

ринку,

дозволяючи в кожному його структурному компоненті виділити і фінансові
інструменти, і фінансові послуги, оптимізують їх існування. Так, наприклад,
ринок банківських послуг оптимізує такі сегменти ринку фінансових
інструментів як кредитний, валютний, дорогоцінних банківських металів, без
ринку інвестиційних послуг немислимий сучасний фондовий ринок і т.д.
У структуруванні ринку фінансових послуг може бути використаний й
інституціональний підхід, що дозволяє врахувати і системні зв'язки, і
інституційну структуру ринку. Інституційна структура ринку представлена
на наступному рисунку:
Ринок фінансових послуг

Банківські
установи

Небанківські
кредитні
установи
Кредитні
спілки

Інвестиційні
установи

Інститути
спільного
інвестування

Ломбарди
Факторингові
компанії
Фінансові
компанії
Лізингові
компанії

Пенсійні фонди

Допоміжні установи
інвестиційної та
розрахункової сфер
Депозитарні
Розрахунковоклірингові
Організатори торгівлі

Страхові
компанії
Компанії з
управління
активами

Торгівці цінними
паперами
Аналітичні та
рейтингові агентства

Рис. 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг
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Представлена класифікація має багато спільного із функціональною
класифікацією фінансових посередників, що підтверджує провідний статус
посередників в наданні послуг на фінансовому ринку.
Також інституційна структура ринку фінансових послуг може бути
представлена на основі згаданої у першому параграфі класифікації
інституційних секторів економіки, за якою кожна інституційна одиниця
відноситься до певного сектору економіки. інституційною одиницею є
юридична особа, що правочинна контролювати і управляти власними
фінансовими ресурсами, тобто володіти активами, приймати зобов'язання,
проводити господарську діяльність й укладати договори з іншими особами.
Поняття «інституційна одиниця» дозволяє простежити відмінність між
самостійними інституційними одиницями - фінансовими організаціями та
організаціями, які фактично не мають статусу самостійних, а тільки
сприяють у виконанні інституційними одиницями традиційних функцій.
Ринок фінансових послуг

Депозитних
корпорацій

Страхових
корпорацій
та пенсійних
фондів

Допоміжних
фінансових
організацій

Фондів
грошового
ринку

Інших
фінансових
посередників

Інвестиційних
фондів

Кептивних
фінансових
інститутів

Рис. 5. Сегментація ринку фінансових послуг у відповідності до
Системи національних рахунків
На рис 5 представлено перший рівень поділу фінансових корпорацій. За
цим рівнем в складі депозитних корпорацій виділяють Національний
(центральний) банк та інші депозитні корпорації, до яких належать
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комерційні банки. Субсектори «страхових корпорацій та пенсійних фондів»,
а також «інвестиційних фондів» розглядалися вище, а тому не потребують
додаткових коментарів, окрім одного зауваження: із системи інвестиційних
фондів виключаються фонди грошового ринку (становлять окремий
субсектор). Фондом грошового ринку є спеціалізований інститут спільного
інвестування заснований на консервативній інвестиційній політиці з
регламентованим набором активів, серед яких можуть бути грошові кошти,
державні, муніципальні або інші боргові цінні папери, забезпечені
державними гарантіями, зі строком погашення до двох років, а також
облігації підприємств зі строком погашення до 1-го року. Окрім набору
активів національним законодавством регламентовано і їх структуру.
Отже ринок фінансових послуг є економічним механізмом, що
функціонує задля виконання ряду функцій. Цей механізм об‘єднує інтереси
суб‘єктів, що формують попит на послуги, та тих, хто формує пропозицію.
Висновки. Об‘єктивною передумовою існування фінансового ринку є
розбіжність потреби у фінансових ресурсах в того чи іншого суб‘єкта ринкових
відносин із наявними власними джерелами фінансування. Проведений аналіз
дозволив сформулювати визначення фінансового ринку як сукупності
економічних

відносин,

з

приводу

перерозподілу

тимчасово

вільних

фінансових ресурсів між населенням (домогосподарствами), суб‘єктами
господарювання та державою через систему фінансових інститутів на основі
взаємодії попиту та пропозиції. Виділено основні функції фінансового ринку,
а саме, мобілізаційну, трансформаційну, забезпечувальну, перерозподільну,
підтримки ліквідності та організаційну. Рівень розвитку структурних
сегментів

фінансового

ринку

значною

мірою

відображає

гнучкість

фінансової системи та швидкість, з якою вона може пристосовуватися до
змін в економічному та політичному житті країни, а також до різноманітних
процесів, які відбуваються за її межами. Запропонована структура
фінансового ринку відображає як об‘єкти фінансового ринку, так і відповідно
до об‘єктів системи ринків за різними класифікаційними ознаками. За видами
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фінансових інструментів виділено валютний, депозитний, кредитний ринок,
ринок цінних паперів, що включає ринок акцій та ринок боргових цінних
паперів та ринок похідних фінансових інструментів. За функціональним
призначення виділено грошовий ринок, ринок капіталу та ринок похідних
фінансових інструментів. За ознакою набуття права власності визначено
ринок боргових фінансових інструментів та ринок фінансових інструментів,
що надають право власності. За територіальною ознакою можна розглядати
вищезазначені ринки як регіональний, національний та міжнародний ринок.
За

ступенем

ризику

відповідних

фінансових

інструментів

виділено

безризикові, середньоризикові та високоризикові ринки.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕСУ
В статті з’ясовано роль бюджетного процесу у системі фінансових
відносин.
механізму

Показано
та

взаємозв’язок

бюджетного

і

процесу.

взаємозалежність
Надані

бюджетного

теоретико-практичні

рекомендації стосовно напрямів оптимізації бюджетного процесу.
Ключові слова: бюджет, бюджетні відносини, бюджетний процес,
державні фінанси, бюджетний механізм, Державний бюджет України.
Одним із важливих інструментів реалізації соціально-економічної
політики держави виступає бюджет. Застосовування бюджету як інструменту
регулювання економіки значно ускладнене впливом на функціонування
учасників бюджетних відносин багатьох як об'єктивних, так і суб'єктивних
чинників, які визначаються соціально-економічним середовищем в країні, а
також в світі.
В економічній літературі проблема бюджетного процесу є центральним
питанням державних фінансів. Серед вітчизняних економістів дане питання
вивчали: О. Василик, І. Нагребецька, Ц. Огонь, Ю. Пасічник, О. Романенко,
В. Федосов, С. Юрій, та інші, а серед зарубіжних: В. Ковальов, А. Смит,
В. Роберт та інші.
Метою статті є визначення основних проблем організації і реалізації
бюджетного процесу в Україні та формування рекомендацій з його
удосконалення та розвитку.
Національної економіки України на сучасному етапі розвитку для
забезпечення пришвидшеного економічного зростання та розбудови сильної
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держави потрібно виконати удосконалення бюджетної політики, а також
підвищення її стимулюючої дії та підсилення ролі в регулюванні
економічного зростання. Кінцеве, на нашу думку, дозволене лише за умов
подолання наступних проблем:
- неефективної структури економіки, яка демонструє низьку частку
наукомістких сучасних виробництв;
- високої зношеності основних фондів, як-от житлово-комунальної
інфраструктури, тобто тепломережі, водопроводи та водовідводи, дороги,
залізничні колії тощо;
-

недосконалості

систематичності

оплати

праці

та

пенсійного

забезпечення.
Вирішення вищезазначених питань вимагає цілеспрямованих зусиль у
спрямуванні удосконалення економічної та фінансової політики держави,
приміром, забезпечення направленості бюджетної політики на стимулювання
економічного збільшення, а також введення ефективної моделі державного
інвестування, формулювання загальнодержавних першостей та розбудови
фінансових механізмів їх реалізації.
Одночасно

вимагають

реформування

механізми

бюджетного

регулювання економічного зростання у реалізації державного інвестування.
Виконані тільки перші кроки стосовно впровадження в бюджетний процес
«концепції двох бюджетів», що застосовується в повному ряді економічно
розвинених країн світу [4, с.25].
Формування

бюджету

на

основі

цієї

концепції

передбачає

розмежування бюджетних видатків на видатки споживання та видатки
розвитку як на стадії їх планування, так і на стадії їх виконання. Задум двох
бюджетів у різних країнах світу здійсняється із застосуванням різноманітних
інструментів, найбільш знаменитими серед яких є бюджет розвитку,
стабілізаційна та інвестиційні фонди, а також банки розвитку. Будь-який із
вказаних інструментів має свої переваги та недоліки. В Україні ідея двох
бюджетів здійсняється у формі бюджету розвитку, формування якого
знаходиться в стадії становлення [2, с.160].
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Існуючий стан справ суттєво ускладнює виконання стратегічного
завдання України стосовно забезпечення пришвидшеного економічного
зростання та вимагає покращання механізму бюджету розвитку. Ми
вважаємо, що досягнення даної мети імовірне за умови удосконалення
існуючої моделі планування та фінансування видатків далекосяжного
характеру наступним чином:
- обрахувати бюджет розвитку Державного бюджету як одну із
складових спеціального фонду Державного бюджету та увести планування й
облік надходжень та видатків до бюджету розвитку на щаблі окремого
документа, що має характеризуватися як Додаток до Державного бюджету на
поточний рік та затверджуватися Верховною Радою України;
- проглянути джерела формування загального та спеціального фонду
Державного бюджету курсом включення подальших пунктів:
1) надходжень від приватизації державного майна (повністю або
частково);
2) державних зовнішніх та внутрішніх запозичень;
3) зборів за спеціальне використання природних ресурсів;
4) інших неподаткових надходжень;
5) доходів від операцій з капіталом, як-от, надходжень від продажу
основного

капіталу,

надходжень

від

реалізації

державних

запасів,

надходжень від продажу землі та нематеріальних активів;
- убезпечити виконання через бюджет розвитку Державного бюджету
фінансування бюджетних програм, що цілеспрямовані здебільшого на
економічний розвиток.
Дана модель, на нашу думку, як на загальнодержавному, так і на
місцевому рівнях, буде ефективно діяти, а також допустить реалізувати
принцип відповідності напрямків видатків, що мають багатообіцяючий
характер, загальнодержавним пріоритетам та вироблятиме сприятливе
підґрунтя для організації інформаційно-аналітичного забезпечення.
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Певні рекомендації до ефективності бюджетного процесу:
- першочергова розробка та узгодження бюджетної стратегії. Ця
стратегія повинна залучати орієнтацію на ключові фіскальні індикатори та
характеризувати бюджетні пріоритети;
- планування поза межами даного року. Приміром, у Новій Зеландії
застосовуються трирічні рамки для планування бюджетної стратегії і
процесу;
- прозора бюджетна стратегія і процес;
- твердий контроль за можливістю отримання та пріоритетністю
спрямування додаткових ресурсів;
- відмінність між новою та поточною політикою [1, с.65].
Існують

помітні

переваги

в

узгодженні

основних

фіскальних

показників бюджету на наступний рік та у встановленні переваг політики, що
будуть закладені у бюджет. До них варто зарахувати:
- встановлення виразних фіскальних параметрів відповідно до
макроекономічної

стратегії

уряду

понижує

ризик,

що

підсумковий

бюджетний пакет законів не спричинить потрясіння у процентних ставках та
обмінному курсі.
- встановлення твердих пріоритетів дає як міністрам, так і чиновникам
скеровування у формуванні деталей політики в рубежах бюджетного туру і
сприяє міністрам у формуванні їхніх заявок на фінансування з бюджету. Це
покращить стратегічну узгодженість, ефективність та вірогідність всього
бюджетного пакету. Бажано установити узгоджені фіскальні та політичні
рамки Бюджету заздалегідь, адже від міністрів вимагається підготувати свої
пропозиції на ранішніх етапах бюджетного процесу.
- важлива узгодженість поміж міністрів стосовно бюджетної стратегії,
чітка оцінка бюджетної стратегії в цілому державному секторі, що
вбезпечить можливості для збереження незмінності фіскальних параметрів та
політичних першостей на протязі всього бюджетного процесу.
Прозора бюджетна стратегія слугує для встановлення визначеності та
довіри між громадськістю та урядом стосовно бюджетних планів. Це сприяє
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встановленню переконання в стабільності економічного середовища. Теж
ясність фіскальних планів, одночасно з постійним звітуванням стосовно
фіскального становища, що позволяє легко відслідковувати відповідність
щоденної фіскальної ситуації планам уряду. Стосовно державного сектору
роз‘яснення

бюджетної

стратегії

уряду

сприяє

керівникам

відомств

убезпечити відповідність їх бюджетних планів тотальній стратегії.
Висока прозорість бюджетного процесу має такі плюси:
- прозорий та відкритий бюджетний процес утверджує вірогідність
того, що кінцевий пакет бюджетних законів буде відповідати первинній
бюджетній стратегії.
- посилює вірогідність того, що державний сектор в особі міністрів та
міністерств матиме яскраве розуміння бюджетного процесу і відатиме, що
процес надає їм можливості виділити свої міркування стосовно їхніх
портфелів.
Є багато підходів до забезпечення прозорості бюджетного процесу.
Наприклад:
- підписання угоди із Кабінетом Міністрів стосовно бюджетного
процесу.
- розбірливе доведення бюджетного процесу до міністрів;
- притягнення міністрів та міністерств до перегляду бюджетного
процесу;
- забезпечення того, щоб звіти та поради відповідальних осіб у
міністерствах та Міністерства фінансів відповідним чином координувалися
та були загальнодоступними для всіх міністерств.
Забезпечення відповідності державних витрат фіскальним програмам
уряду є основною частиною запровадження державної фіскальної стратегії та
валового фіскального контролю. Певні сфери державних витрат, отакі, як
зміни у попиті на послуги, в короткотерміновій перспективі перебувають
поза рубежами впливу міністерств. Утім, легкість, з якою міністри уміють
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отримати додаткові ресурси, чи то для започаткування нових починань, чи то
для постанови управлінських питань, як оплата контрактів, дуже впливає на
строгість фіскального контролю.
Схематично проблеми бюджетного процесу в Україні можна розділити
на три групи:
- проблеми на стадії прийняття бюджету;
- проблеми, які повстають у процесі виконання бюджету;
- проблеми контролю та відповідальності за бюджетний процес.
Проблемою, що постійно переслідувала бюджетний процес в Україні,
стояло його прийняття, а більш точно хронічна недоречність дій органів
державної влади. Закономірність своєчасного прийняття бюджету щорік
тільки

підвищує

складність

проблеми.

Політична

нестабільність

та

неприсутність політичного консенсусу, а також спроби лобіювання інтересів
промисловими групами і представниками різних бізнес-кіл, відстоювання
особистих інтересів представниками влади – все це зумовлює виняткову
проблематичність прийняття бюджету в принципі, не кажучи про прийняття
його в строк. Становище, коли наша країна входить в новий рік без бюджету,
на жаль, є точніше правилом, ніж винятком із нього.
Як показує практика, парламент країни не додержується процесуальних
правил стосовно прийняття та затвердження зазначеного закону, що
продукує серйозні перешкоди як для проведення фінансової політики урядом
держави, так і постійного функціонування усієї бюджетної системи України.
Підводячи підсумок, доцільно зауважити, що головними векторами, які
спроможні убезпечити ефективну реалізацію бюджетного процесу в Україні є:
- дотримання усіх аспектів бюджетних правовідносин на будь-якій зі
стадій бюджетного процесу;
– забезпечення дефініції остаточного переліку прав, обов‘язків і
відповідальності органів і посадових осіб, які наділені бюджетними
повноваженнями;
– посилення впливу інститутів громадянського суспільства на
формування та виконання бюджетної політики країни;
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– виготовлення механізму забезпечення відкритості та прозорості
роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування на
будь-якій зі стадій бюджетного процесу;
– забезпечення відмінної та ефективної професійної підготовки
персоналу, наприклад підбору кадрів, що зобов'язані мати не лише фахову
професію, а й галузевий фах відповідно до специфіки роботи;
– додержання принципу системності та наукового супроводження при
реалізації заходів відносно реформування бюджетного процесу.
Отож, зазначені проблемні аспекти організації бюджетного процесу в
Україні потребують термінового вирішення на кожній його стадії, що в
майбутньому допустить убезпечити ефективне управління державними
фінансовими

ресурсами,

збільшити

результативність,

ефективність

і

прозорість використання бюджетних коштів, обминути зрив бюджетного
процесу через політичні події, збільшити якість основного фінансового
документа держави та стане сильним підґрунтям для забезпечення соціальноекономічного розвитку України.
Бюджетний процес увесь час вимагає стабільного поліпшення на
вимоги економічного, соціального, демографічного, екологічного, інших
напрямів розвитку цілей і завдань держави. За допомогою бюджетного
процесу держава матеріалізує на практиці свою бюджетну політику. При
чому здійснення бюджетної політики не постійно удається досягнути за один
бюджетний рік.
На думку окремих авторів, не постійно законодавча влада розуміла
значення бюджету і як-от бюджетного процесу. Адже це не тільки доходи і
видатки, а в першу чергу це середньострокове бюджетне планування
поліпшення добробуту громадян України.
Незважаючи на те, що реформування бюджетного процесу почалося
після прийняття Бюджетного кодексу України ще в 2001 році, але, ще й до
цього прийняті законодавчі нормативи не допускають упровадити єдині
„правила гри‖ для всіх учасників бюджетного процесу. Отож завжди виникає
потреба удосконалювати бюджетне законодавство.
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Центральними проблемами сучасного бюджетного процесу є:
– мало об‘єктивне бюджетне планування, яке не постійно відповідає
реальним надходженням до бюджету;
– невиконання цільових бюджетних програм через необдумане їх
складання;
– недостатня прозорість використання бюджетних коштів;
– недостатній або недійовий бюджетний контроль на кожній стадії
бюджетного процесу та інші недоречності [3, с.337].
Для вирішення даної групи проблем варто провести низку заходів,
серед яких:
- по-перше, чітко регламентувати функції, права і відповідальність
фінансових органів при погодженні кошторисів витрат і штатних розписів,
внесенні змін до них;
- по-друге, увести нові та вдосконалити чинні нормативи стосовно
планування видатків і використання бюджетних коштів та матеріальних
цінностей;
-

по-третє, розкрити предмет і обсяг фінансового контролю, що

відносно бюджетних коштів мають утілювати головні розпорядники
бюджетних коштів, підрозділи відомчого контролю, фінансові органи та
органи Державного казначейства, а також встановити відповідальність
посадових осіб за невиконання або неналежне здійснення даних функцій.
Отже, головний недолік бюджетної процедури на будь-якій із чотирьох
стадій бюджетного процесу - це невідповідності як у самому бюджетному
законодавстві, так і в засадах бюджетного та податкового законодавства.
Усунення даних невідповідностей зобов'язане стати терміновим заходом в
межах процесу, удосконалювання бюджетної процедури.
Значними

труднощами

на

етапі

здійснення

бюджету

є

неврегульованість питання про повноваження різноманітних суб'єктів
бюджетних

відносин

-

органів

виконавчої

влади

та

місцевого

самоврядування. Це питання, на нашу думку, має вирішуватися на основі
оптимізації бюджетного процесу в цілому та по окремих його складових.
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УПЕРЕДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ НА
ОСНОВІ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗУ
Обґрунтовано необхідність використання сценарного аналізу для управління
кредитним ризиком банку з метою збереження та підвищення його фінансової
безпеки. Розроблено рекомендації щодо оптимізації кредитного портфеля ПАТ
АБ «УКРГАЗБАНК» з метою упередження його фінансової нестабільності в
майбутньому.
Ключові слова: фінансова нестабільність, кредитний ризик, сценарний
аналіз, фінансова безпека
Постановка проблеми. В останні роки питання забезпечення стабільності
банківської системи стало одним із пріоритетних на рівні як окремих її
суб‘єктів, так і на державному рівні. Українські ж банківські установи, у свою
чергу, в умовах перманентної фінансової нестабільності останніх років і
висококонкурентного ринку змушені вдаватися до не завжди виправданих із
позиції ризикованості та ефективності методів як збереження фінансової
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стабільності загалом, так і управління кредитним портфелем зокрема, з метою
зниження загальних витрат, у тому числі на покриття збитків від неякісних
кредитних активів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань
фінансової безпеки банків присвячено значну кількість праць вітчизняних і
зарубіжних науковців та практиків. Значні надбання у вивченні цих питань
належать таким провідним вітчизняним ученим, як О. В. Дзюблюк,
В. І. Міщенко, А. М. Мороз, С. В. Науменкова, Л. О. Примостка, М. І. Савлук та
ін. Водгночас зростаюча невизначеність потребує впровадження інновацій у
методах оцінки та управління кредитним ризиком банку з метою підвищення
його фінансової безпеки. Один із таких інструментів, актуальним в останнє
десятиліття, є сценарний аналіз.
Метою статті є обґрунтування сценарного аналізу як методу управління
кредитним ризиком банку з метою збереження та підвищення його фінансової
безпеки.
Виклад основного матеріалу. Сценарний аналіз в управлінні кредитним
ризиком – це метод, сутність якого полягає у моделюванні факторів впливу
на кредитний ризик, подальшій кількісній його оцінці та коригуванні
інструментарію управління на основі висновків, зроблених за результатами
моделювання [1, с. 9].
Головною метою сценарного аналізу є визначення стійкості банку до
наслідків

настання

портфельного

кредитного

ризику

та

підтримка

інструментарію управління на рівні, що був би адекватний зовнішнім та
внутрішнім умовам функціонування банку [1, с. 10].
Таким чином, за допомого сценарного аналізу банк вирішує два
важливі завдання: по-перше, оцінює розмір збитків по кредитному портфелю
при екстремально несприятливому розвитку подій, по-друге, оцінює якість
власної методики управління портфельним кредитним ризиком.
Алгоритм методики сценарного аналізу передбачає декілька етапів.
Так, на першому етапі сценарного аналізу формується модель кредитного
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ризику, що передбачає виділення ключових факторів впливу, результуючих
критеріїв та шкали їх оцінки.
Для визначення факторів впливу на кредитний ризик вважаємо за
доцільне використовувати комбінацію експертних та математичних методів,
де за допомогою першого методу визначається початковий перелік факторів,
а застосування другого дозволяє обрати найбільш статистично значущі
фактори.
Результуючі критерії моделі кредитного ризику можуть бути двох
типів: настання певних негативних подій (зниження вартості та якості
кредитного портфеля) і ненастання певних позитивних подій (не досягнуто
встановлений рівень дохідності та прибутковості кредитного портфеля
банку) [2, с. 22].
Другий етап передбачає моделювання стійкості кредитного портфеля,
що дозволяє визначити найгірші сценарії розвитку ситуації та розробити на
цій основі ряд превентивних заходів.
На

третьому

етапі

здійснюється

аналіз

альтернативного

ряду

поведінкових характеристик моделі кредитного ризику (аналіз сценаріїв).
При складанні альтернативних сценаріїв використовуються ті ж
принципи, що і при моделюванні стійкості, але з іншою логікою –
досліджуються не малоймовірні події, а ряд альтернативних подій,
ймовірність настання яких є достатньо високою.
У

звичайних

умовах

функціонування

банків

при

складанні

альтернативних сценаріїв доцільно створювати три можливих варіанти
розвитку ситуації – оптимістичний, реалістичний та песимістичний. При
погіршенні умов функціонування банку кількість сценаріїв доцільно
збільшити. Розгляд альтернативних сценаріїв дозволяє спрогнозувати появу
негативних подій, оцінити виявлені загрози і заздалегідь прийняти заходи для
уникнення чи пом‘якшення їх наслідків.
Головним завданням синтезу отриманих результатів на перших трьох
етапах сценарного аналізу є перевірка адекватності методологічної бази з
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управління портфельним кредитним ризиком, сформованої в банку. За її
результатами формуються пропозиції з розробки нового і вдосконалення вже
існуючого інструментарію управління портфельним кредитним ризиком.
Головним напрямком таких заходів є внутрішня система лімітів, норм та
обмежень

та

система

взаємодії

структурних

підрозділів

і

окремих

співробітників банку в процесі управління кредитним ризиком.
Перед

впровадженням

запропонованих

нововведень

необхідно

провести їх апробацію на історичних і гіпотетичних даних, що здійснюється
за допомогою бек-тестування. Звичайно, будь-яка методика чи модель,
побудована експертним шляхом, буде допускати певну кількість помилок.
Тому головним завданням при проведенні бек-тестування є максимально
точне визначення діапазону похибок і їх прийнятний рівень для банку. Таким
чином, бек-тестування має на меті, по-перше, визначити та мінімізувати
ризик помилки в методології ризик-менеджменту і, по-друге, контроль за
наявними технологіями ризик-менеджменту потребам банку і їх адекватність
реальним економічним умовам.
На останньому етапі сценарного аналізу відбувається затвердження
запропонованих нововведень або підтвердження адекватності наявного в
банку інструментарію управління кредитним ризиком.
Обґрунтуємо

використання

сценарного

аналізу

при

управлінні

портфельним кредитним ризиком ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на основі даних
фінансової

звітності

банку.

Так,

кредитний

портфель

ПАТ

АБ

«УКРГАЗБАНК» станом на 1 січня 2014 року складає 11023596 тис. грн.
Відповідно до Положення про порядок формування та використання резерву
для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків,
затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000 ғ279 [3] всі
кредити відносять до однієї з п‘яти категорій. Кожній категорії відповідає
певна частка в загальному обсягу кредитного портфеля та визначений обсяг
обов‘язкових резервів. Так, до групи І входять кредити відносно яких є всі
підстави вважати, що вони повністю і своєчасно будуть погашені, тому для
цієї групи ймовірність повернення кредитних ресурсів визначена на рівні
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0,95. Для інших груп ймовірність повернення кредитної заборгованості
визначена на рівні 0,9; 0,7; 0,5 та 0,2 відповідно (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка ймовірності повернення кредитної заборгованості [4]
Клас кредитної
заборгованості
І
ІІ
ІІІ
IV
V

Категорія заборгованості за
кредитами
Стандартна
Під контролем
Субстандартна
Сумнівна
Безнадійна

Ймовірність
повернення (Р)
0,95
0,9
0,7
0,5
0,2

Ставка резервування,
%
1,0
5,0
20,0
50,0
100,0

На основі ймовірності повернення кредитів по кожному класу
розрахуємо загальний обсяг кредитного портфеля з урахуванням ризику:

(1)
де Vpr - обсяг кредитного портфеля з урахуванням ризику;
- частка кредитів n-го класу в загальному кредитному портфелi;
vst - обсяг кредитного портфеля банку;
рп - ймовірність повернення кредитної заборгованості n-го класу.

Так, станом на 1 січня 2014 року в структурі кредитного портфеля ПАТ
АБ «УКРГАЗБАНК» переважали кредити І-го та ІІ-го класу (37% та 47%
відповідно), також вагому частку (9%) займають кредити класифіковані як
«безнадійні», що значно погіршує якість кредитного портфеля. Таким чином,
кредитний портфель банку з урахуванням ризику на звітну дату становить
9309423 тис. грн. або 84,45% від його фактичного обсягу (табл. 2).
Таблиця 2
Структура кредитного портфелю ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» станом на
01.01.2014 р.
Клас кредитної
заборгованості

Питома
вага

І
ІІ
ІІІ
IV
V
Всього

0,37
0,47
0,06
0,02
0,09
1

Кредитний портфель
відповідного класу,
тис. грн.
4078730
5181090
661415
220471
992123
11023596
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Ймовірність
повернення
(Р)
0,95
0,9
0,7
0,5
0,2

Кредитний портфель з
урахуванням ризику,
тис. грн.
3874793
4662981
462990
110235
198424
9309423

На основі даних ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» побудовано модель
кредитного портфеля, де результатом буде процентний дохід від кредитних
операцій, а факторами моделі виступатимуть якість кредитного портфеля,
тобто його структура за класами, та ймовірність повернення кредитної
заборгованості за відповідним класом. Очевидно, що в якості критеріїв
можна було б виділити розмір середньої ставки кредитування, витрати на
резервування

тощо.

проаналізувати

Однак

шляхом

в

цьому

сценарного

випадку

моделювання

ставиться
ризики

завдання
кредитного

портфеля, результатом настання яких може бути зниження його дохідності, і
відповідно фінансової безпеки.
Таким чином, дохідність кредитного портфеля з урахуванням ризику
розраховується наступним чином:
(2)
де Yr - дохідність кредитного портфеля з урахуванням ризику;
Ic- середньозважена процентна ставка за кредитами;
- питома вага кредитів п-го класу в загальному кредитному портфелі;
рп - ймовірність повернення кредитної заборгованості п-го класу.

Тоді дохідність з урахуванням ризику та витрат на резервування
визначимо за формулою (3):
(3)
де YrR - дохідність з урахуванням ризику та витрат на резервування;
Rn - витрати на резерви.

Розмір середньозваженого ризику кредитного портфеля розрахуємо
наступним чином:
(4)
де - середньозважений ризик кредитного портфеля;
Vn - обсяг кредитів п-го класу;
Pn(c) = 1- pn - ймовірність неповернення кредитної заборгованості.

Встановлено, що дохідність кредитного портфеля з урахуванням
ризику складає 14,93%, а з урахування ризику та витрат на резервування –
13,01%.

Точка

беззбитковості

кредитної

діяльності

ПАТ

АБ

«УКРГАЗБАНК»» визначена як різниця між середньозваженою ставкою
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кредитування банку та процентним спредом і станом на 1 січня 2014 складає
12,3%. Тобто поточний стан кредитного портфеля дозволяє отримувати
прибуток з врахуванням ризику та витрат на резервування.
Для того, щоб оцінити стійкість кредитного портфеля до різких змін
факторів, що визначають його якість та можливість генерувати прибуток.
Проведено

моделювання

стійкості

кредитного

портфеля

ПАТ

АБ

«УКРГАЗБАНК». Виявлено, що при різких змінах будь-якого із виділених
факторів або значній їх одночасній зміні в негативну сторону, відбудеться
зменшення дохідності кредитного портфеля нижче точки беззбитковості.
Відповідно до методології сценарного аналізу на прикладі кредитного
портфеля ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» розглянуто три можливих варіанти
розвитку ситуації – оптимістичний, реалістичний та песимістичний. Кожен із
них передбачає певний діапазон одночасних змін визначених факторів. Так,
для песимістичного варіанту розвитку подій розглянуто наступні діапазони ωn ϵ [2,0%; 1,0%], рn ϵ [-2,5%; -1,0%], для реалістичного варіанту: ωn ϵ [-1,5%; -0,5%], рn
ϵ [-2,2%; 0,5%], для оптимістичного варіанту: ωn ϵ [-0,5%; 1,0%], рn ϵ [-0,5%;
1,0%].
Поведене моделювання стійкості засвідчило нестійкість кредитного
портфеля до різких негативних змін факторів що впливають на його
дохідність. Так, результати при песимістичному та реалістичному варіантах
подій свідчать, що дохідність кредитного портфеля з урахуванням ризику та
витрат на резерви може бути нижче за точку беззбитковості. Це вимагає
серйозної трансформації внутрішньої системи лімітів, квот і обмежень та
системи взаємодії структурних підрозділів і окремих працівників банку в
процесі управління ризиками кредитного портфеля.
По-перше, необхідно знизити рівень ризику кредитного портфеля
банку. Для цього рекомендується посилити порядок віднесення кредитної
заборгованості до того чи іншого класу, запровадити ліміти на кількість
прострочень по кожному класу, порушення яких передбачало комплекс
заходів щодо перегляду методик банку для визначення кредитоспроможності
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позичальника і рівня супутніх ризиків. Пропонуємо наступні ліміти: клас «І»
– 99%, клас «ІІ» – 95%, клас «ІІІ» – 75%, клас «ІV» – 75%, клас «V» – 25%.
По-друге, необхідно строго регламентувати рівень якості кредитного
портфеля. Крім чітко регламентованих квот на питому вагу кредитів
визначеного класу, необхідно ввести стоп-фактори, які б передбачали
антикризові заходи у випадку порушення встановлених квот. Пропонуємо
наступні квоти: клас «І» – 70%, клас «ІІ» – 21%, клас «ІІІ» – 5%, клас «ІV» –
3%, клас «V» – 1%.
По-третє, як додатковий захід варто запровадити ліміти на процентний
спред: різниця між задовільним рівнем дохідності та витратами на залучення
ресурсів має бути не менше 3%.
Структура кредитного портфеля з врахуванням запропонованих
оптимізаційних змін наведена в таблиці 4.
Таблиця 4
Структура кредитного портфелю ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» після
запровадження оптимізаційних заходів
Клас кредитної

Питома

Кредитний портфель

Ймовірність

Кредитний портфель з

заборгованості

вага

відповідного класу,

повернення

урахуванням ризику,

І

0,7

тис. грн.
7716517

(Р)
0,99

тис. грн.
7639352

ІІ

0,21

2314955

0,95

2199207

ІІІ

0,05

551179

0,75

41338485

IV

0,03

330707

0,55

181889

V

0,01

2755899

0,25

688974

Всього

1,0

11023596

Сценарний

аналіз

кредитного

52047907

портфеля

після

врахування

оптимізаційних заходів показав достатній рівень стійкості кредитного
портфеля, при жодному сценарії його дохідність не знижувалася нижче точки
беззбитковості, а середній рівень ризику не перевищував 10%.
Висновки. Поточний стан кредитного портфеля банку є не достатньо
стійким до різких зміни його структури та якості кредитної заборгованості. У
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випадку негативному розвитку подій за песимістичним сценарієм середній
ризик кредитного портфеля може сягнути 21,2%, а дохідність при цьому
знизиться до 11,6%, що є критичним показником для банку. Для підвищення
стійкості кредитного портфеля банку необхідно ввести систему квот на
частку кредитів визначеного класу та обмежень щодо віднесення кредитної
заборгованості до того чи іншого класу, що забезпечить високу доходність
кредитного портфеля при будь-якому варіанті розвитку подій.
Впровадження методики сценарного аналізу в систему управління
кредитним ризиком ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» дозволить з високою часткою
ймовірності завчасно виявити можливі негативні зміни в кредитному
портфелі

банку

в

майбутньому

періоді.

Отримані

дані

будуть

використовуватися для оптимізації кредитного портфеля та обґрунтування
інструментарію мінімізації портфельного кредитного ризику банку з метою
упередження його фінансової нестабільності в майбутньому.
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УДК 658.14(045)
А.А. Незбутня
Здобувач освітнього ступеня “магістр”
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Визначено сутність управління фінансами малих підприємств та ендогенні й
екзогенні фактори впливу на нього. Висвітлено особливості управління
фінансами малих підприємств.
Ключові слова: малі підприємства, фінанси малих підприємств, фінансові
ресурси малих підприємств, управління фінансами малих підприємств.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями. Розвинутий сектор малого бізнесу
відіграє важливу роль у ринковій економіці – забезпечує здоровий рівень
конкуренції, гнучке реагування на потреби споживачів, перелив капіталу у
перспективні, але не дуже привабливі для великих суб‘єктів господарювання,
галузі, забезпечує додаткові робочі місця тощо.
У сучасний умовах становлення і поглиблення ринкових механізмів
регулювання економіки країни, малі підприємства вимушені конкурувати не
тільки один з одним, але і з великим бізнесом. Конкурентоспроможність же
будь-кому підприємству, зокрема і малому, може забезпечити тільки
раціональне управління рухом фінансових ресурсів, що перебувають у його
розпорядженні. У зв‘язку з цим з кожним роком підвищується значення
управління фінансами малих підприємств, метою якого являється розробка і
застосування методів, засобів та інструментів для досягнення стратегічних і
тактичних цілей діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми. Дослідження питань управління
фінансами малих підприємств займає важливе місце у працях провідних
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вчених,

таких

як:

Д. Берджес,

В. Виговська,

Г. Криворучко,

Н. Михайличенко, Н. Мозгова, А. Сєріков, П. Уілсон, К. Ховард, Дж. К. Ван
Хорн, Д. Штайнхофф. Більшість робіт присвячені аналізу певного кола
питань стосовно загального менеджменту на малих підприємствах, а не його
окремих складових, зокрема фінансового менеджменту. Тому багато питань,
що стосуються особливостей управління фінансами малих підприємств, до
цих пір залишаються малодослідженими та потребують подальших розробок.
Формулювання

цілей

статті.

Метою

дослідження

є

визначення

особливостей управління фінансами малих підприємств в умовах впливу
екзогенних і ендогенних факторів на їхню діяльність.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління фінансами малих
підприємств – це сукупність управлінських процедур, які виконуються у
певній послідовності з метою вирішення поставлених перед управлінням
завдань [1, с.163]. Загалом теоретичне уявлення про управління фінансами
малих підприємств ґрунтується на схемі кругообігу їх фінансових ресурсів.
Головною метою управління кругообігом фінансових ресурсів служить
реалізація комплексу заходів щодо його максимального прискорення з метою
підвищення валового і чистого прибутку, в т.ч. його інвестованої частини, що
сприяє багаторазовому збільшенню власного капіталу та прискоренню
витіснення ним позикового капіталу, а також переходу підприємств на
самофінансування і самоокупність. Для реалізації цієї мети необхідно не
тільки аналізувати та інтерпретувати стан середовища функціонування малих
підприємств, але також використовувати сучасні, властиві специфіці малого
підприємництва, методи управління фінансовими ресурсами.
Особливості управління фінансами малих підприємств зумовлені
впливом специфічних екзогенних і ендогенних факторів на їхню діяльність.
До екзогенних (об‘єктивних) факторів впливу на діяльність малих
підприємств відносяться [2, с.292]:
– практична відсутність реальної (а не задекларованої) державної
підтримки малого бізнесу в Україні;
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– високий рівень нестабільності вітчизняної економіки, зумовлений її
політизованістю;
– протиріччя в законодавстві, необґрунтована динаміка нормативноправових актів, що регламентують питання оподаткування;
– загальна економічна криза (втрата чи зменшення звичних ринків збуту,
жорсткі умови зовнішнього фінансування, посилення конкуренції тощо).
За

своєю

природою

малий

бізнес

характеризується

низькою

резистентністю до негативних зовнішніх впливів, тому рівень банкрутства для
малих підприємств на початкових етапах їх становлення сягає 70%. В ситуації
кризової економіки банкрутство загрожує також суб‘єктам малого бізнесу, що
вже досягли певного рівня розвитку. В таких умовах особливого значення
набуває дієва державна підтримка малого бізнесу, що має наслідком протидію
зростаючому

в

умовах

економічної

кризи

безробіттю,

пожвавлення

економічних відносин, і є необхідною умовою виходу з кризи економіки в
цілому.
До ендогенних (суб‘єктивних) факторів впливу на діяльність малих
підприємств належать [2, с.293]:
– відсутність або недостатність економічної освіти у підприємців, що
вирішили відкрити власний бізнес;
– висока схильність до ризику (це підкреслює вже самий факт бажання
займатися власною справою в умовах невизначеності);
– відсутність навичок стратегічного мислення, схильність до прийняття
управлінських рішень без належної аргументації, суто інтуїтивно;
– проблеми з підбором персоналу (мале підприємство не може на рівних
конкурувати з великими на ринку праці, так, щоб дозволити собі
висококваліфікованих, досвідчених та відповідальних працівників, в той час,
як саме для малого бізнесу відбір кадрів є визначальним чинником: «слабка
ланка» не стане фатальною (за звичайних умов) для великого підприємства,
для малого ж – кожен «ненадійний елемент» може завдати суттєвої шкоди
бізнесу;
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– відсутність або недостатність обґрунтування економічних рішень,
недостатня увага до комплексу функцій фінансового менеджменту.
Останній фактор часто стає вирішальним, що призводить до нестійкості
фінансового стану суб‘єктів малого підприємництва.
Англійський економіст П. Уілсон підкреслює в одній зі своїх робіт [3,
с.11-12] необхідність прийняття до уваги при оцінці організації управління
фінансами

підприємств

особливостей

підприємницьких

мотивацій

керівників, зумовлених масштабами підприємства.
Різниця в мотивації керівника малого незалежного підприємства, що є
його власником, і професійного менеджера з незначною часткою власності у
керованому ним підприємстві полягає у тому, що керівник-власник повністю
контролює стратегічні аспекти розвитку підприємства, на відміну від
найманого менеджера, що підпорядковується акціонерам. Інтереси власника
в такому випадку не йдуть у розріз із інтересами підприємства, і підвищення
ефективності

діяльності

завжди

є

предметом

прямої

зацікавленості

керівника.
Керівники малих підприємств не завжди переслідують мету максимізації
прибутку, оскільки іноді керівникові-власникові невеликого підприємства
досить певної норми прибутку, необхідної для того, щоб забезпечити собі
певний рівень життя, й не вимагає додаткових зусиль, у цьому випадку,
паралельною метою є збереження незалежності.
Дж. Ван Хорн [4, с.762-763] вважає, що малі підприємства умовно
можна розділити на два типи: малі підприємства з орієнтацією на
розширення і типові малі підприємства.
Мале підприємство з орієнтацією на розширення по своїй суті
відрізняється від типового малого підприємства, що завжди залишається
малим. Завдання малої фірми з орієнтацією на розширення − здійснювати
його найефективнішим способом, оскільки зростання темпів росту вимагає
прийому більшої кількості нових працівників. Це збільшення числа
співробітників вимагає розробки нових методів управління, в тому числі і в
галузі фінансового менеджменту.
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Типове мале підприємство, як правило, не має відношення до високих
технологій. Навіть у випадку успішної роботи воно залишається малим. Ріст
у даному випадку − не першочергове завдання. Як правило, типове мале
підприємство залежить від одного-двох чоловік, що ним володіють. Велика
частина рішень приймається без належного аналізу. Стратегічне планування
зазвичай не здійснюється через значний обсяг поточної роботи, що припадає
на кожного співробітника.
Фінансовий

менеджмент

типового

малого

підприємства

істотно

відрізняється від управління фінансами великого підприємства або малого,
але орієнтованого на розширення. Типові малі підприємства не можуть
емітувати звичайні акції − весь капітал формується за рахунок власників, а
також прибутків від бізнесу. Дефіцит коштів істотно обмежує плани
керівництва, націлені на розширення. Типове мале підприємство, як правило,
досить активно здійснює управління оборотним капіталом. Основним
завданням при цьому стає вміле планування грошових потоків.
Отже, управління фінансами на малих підприємствах має такі
особливості, що відрізняють його від управління на великих підприємствах:
1) залежність від внутрішніх джерел фінансування та слабка організація
довгострокового

планування,

що

зумовлена

незначною

чисельністю

працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації. Більшість принципів
управління фінансами великих підприємств можуть бути застосовані до
малого бізнесу, але з іншими акцентами;
2) більшість власників малих підприємств відчувають дефіцит широкого
діапазону навичок, за допомогою яких вони повинні точно аналізувати ринок
і стрімко маневрувати своїми обмеженими ресурсами, щоб максимізувати
швидкість і гнучкість випуску продукції;
3) залежність потенціалу росту малих підприємств від кваліфікації
їхнього управлінського персоналу.
К. Ховард, Д. Штайнхофф і Берджес Д. у ході своїх досліджень
з‘ясували, що менеджери-власники набагато частіше відчували недовіру до
власних управлінських здібностей. Дослідження показало, що навіть у
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випадках, коли фінансові ресурси були доступні й існували ринкові
можливості, такі менеджери відмовлялися від розширення діяльності, мали
труднощі при визначенні принципів делегування повноважень, були не
здатні обґрунтовано мотивувати діяльність персоналу, не мали достатньо
знань у сфері фінансів, маркетингу та управління персоналом. Для малих
підприємств практично завжди є актуальною проблема дефіциту ресурсів
через складність доступу малих підприємств на фінансовий і грошовий ринки
(емісія акцій у більшості випадків неможлива; кредити дорогі, або недоступні
через ризиковане фінансове становище підприємства і відсутність кредитної
історії). Вони вразливіші до помилок і змін своїх економічних показників у
порівнянні з великими через особливий набір, рівень та ієрархію ризиків, що
збільшуються обмеженістю можливостей диверсифікації портфеля особистих
інвестицій, для власника невеликого бізнесу, контуром власного підприємства
(власник акцій великого акціонерного товариства, звичайно, може швидко
реалізувати акції і диверсифікувати свій портфель) [5, с.69; 6, с.54].
Малі підприємства частіше від інших використовують неофіційні
методи управління, обходячи складне планування і методи управління,
необхідні для належного обґрунтування рішень. На малих підприємствах, де
існує планування та управління на основі визначених методів, вони зазвичай
охоплюють короткі терміни часу, є неофіційними, нерегулярними і
невичерпними.
Таким чином, вивчення теорії і практики управління фінансовими
ресурсами малих підприємств (у першу чергу західних фахівців, внаслідок
того, що їхня дослідницька діяльність у цій сфері найактивніша) дає
можливість сформулювати наступний ряд чинників, що визначають їх
відмінні

риси

в

порівнянні

з

великим

бізнесом:

1)

специфіка

підприємницьких мотивацій керівників-власників малих підприємств на
відміну від найманих менеджерів великих фірм; 2) стратегічні цілі
підприємства, що визначають різницю в управлінні фінансовими ресурсами
великих та малих підприємств; 3) можливість відсутності мети максимізації
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прибутку, що характеризується прагненням власника до збереження
незалежності й певного, достатнього рівня доходів; 4) залежність від
внутрішніх джерел фінансування й актуальність проблеми дефіциту
фінансових ресурсів; кредити дорогі або недоступні; 5) обмежені ресурси й
потужності, невелике число виробленої продукції; 6) менш розвинені
системи керування, слабка організація довгострокового планування, що
зумовлено незначною чисельністю працюючих і низьким рівнем їхньої
спеціалізації; 7) відсутність мети максимізації курсу акцій і рівня дивідендів
через складність визначення вартості малого бізнесу, що не оцінюється
публічно фінансовим ринком; 8) високий рівень фінансових ризиків; 9)
несистематичність менеджменту [7, с.108].
Головною особливістю управління фінансами малих підприємств є
відсутність суб‘єкта з чітко окресленим колом посадових функцій. Фактично
в якості фінансового менеджера виступає власник та, частково, бухгалтер.
Рівень завантаженості першого зазвичай не дозволяє йому широко
використовувати інструментарій фінансового менеджера, навіть базові
функції прогнозування та бюджетування на малому підприємстві не
виконуються

або

виконуються

з

недостатньою

увагою

та

за

необґрунтованими методиками. Особливо це стосується малого бізнесу у
виробничій сфері, для якого відсутність елементарних маркетингового плану
та виробничої програми призводить до зниження показників ліквідності та
ділової активності, робить бізнес стихійним та нестабільним.
Вибір оптимальних джерел фінансування, маркетинговий аналіз, аналіз
операційного та фінансового важеля, інвестиційний аналіз – залишаються
поза зоною уваги власника малого підприємства. Аналіз фінансових
показників та оцінка ймовірності банкрутства вважаються марною працею.
Мова вже не йде про використання інструментів контролінгу та розробку
форм звітності внутрішньогосподарського обліку в процесі прийняття
управлінських рішень (що для малого бізнесу, наприклад, Німеччини, є
нормою).
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Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Таким чином, управління фінансами малого підприємства
складний та багатогранний процес, метою якого є збільшення обсягів
фінансових ресурсів. Створення на малому підприємстві зрозумілої та
логічної схеми організації даного процесу, що припускає підвищення
ефективності використання ресурсів за рахунок мобілізації внутрішніх
резервів, є реальним чинником підвищення ефективності його фінансовогосподарської діяльності.
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УДК 658.15
Д.Д. Незамай
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ОСНОВНІ
ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ
Стаття присвячена проблемам аналізу фінансового стану підприємства.
Проаналізовано основні прийоми та методичні підходи до аналізу
фінансового стану підприємств. Виокремлено недоліки оцінки фінансового
стану вітчизняних підприємств та запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, платоспроможність,
показники, ліквідність, ділова активність, прибутковість
Фінансовий стан визначає місце підприємства в економічному
середовищі. Оцінка результатів діяльності підприємств є одним з основних
елементів у системі управління і обґрунтування господарських рішень. Вона
становить інтерес для інвесторів, кредиторів, постачальників матеріальнотехнічних ресурсів, тому в умовах ринкової економіки підприємствам
необхідно мати бездоганну репутацію та стійкий фінансовий стан.
Доречно зазначити, що фінансовий стан підприємства визначається
сукупністю

показників,

що

відображають

наявність,

розміщення

і

використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові
можливості. Він безпосередньо впливає на ефективність підприємницької
діяльності господарюючих суб'єктів. Крім того, фінансовий стан суб'єктів
господарювання прямо залежить від результатів їх підприємницької
діяльності.

Якщо

господарська

діяльність

забезпечує

прибуток,

то

утворюються додаткові джерела коштів, які в кінцевому результаті сприяють
зміцненню

фінансового

становища

підприємства.

Для

запобігання

неправильного формування і використання активів підприємства, погіршення
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результатів виконання підприємством своїх зобов'язань перед власниками,
державою та найманими працівниками необхідно систематично й усебічно
оцінювати фінансовий стан підприємства з використанням різних методів,
прийомів та методик аналізу.
Питання аналізу фінансового стану підприємств розглядаються у
працях зарубіжних та вітчизняних науковців і практиків. Серед основних
варто визначити праці: М.І. Баканова, І.Т. Балабанова, О.М. Волкової,
А.І.

Ковальова,

М.Н.

Крейніної,

Д.С.

Молякова,

В.П.

Привалова,

В.М. Родіонової, Н.О. Русак, В.А. Русак, Р.С. Сайфуліна, Г.В. Савицької,
М.О. Федотової, А.Д. Шеремета, О.І. Барановського, А.І. Даниленка,
І.В.

Зятковського,

В.М. Івахненка,

Л.А. Лахтіонова,

О.Г. Мендрул,

О.В. Павловської, В.М. Суторміна, О.О. Терещенко, М.Г. Чумаченко та ін.
Не применшуючи внесок вказаних дослідників у вирішення проблем
аналізу фінансового стану підприємств, варто зазначити, що все ще не
вирішеними
обчислення

залишаються
показників

питання

фінансового

щодо
стану,

систематизації
адаптації

та

і

способів

визначення

доцільності застосування закордонних методик аналізу для вітчизняних
підприємств, ідентифікації факторів впливу на показники фінансового стану
як основи такого аналізу, а також необхідності уніфікації стандартів аналізу
за відповідними чітко визначеними принципами та ін. Все це вказує на
необхідність подальших досліджень проблем аналізу фінансового стану
підприємств.
Метою статті є систематизація інформації про основні проблеми, які
виникають в процесі аналізу фінансового стану вітчизняних підприємств, а
також визначенні основних напрямів їх вирішення.
Вихідною категорією, яка визначає сутність аналізу фінансового стану
та його функціональну роль у процесі здійснення фінансово-господарської
діяльності є категорія «фінансовий стан». Саме підходи до її розуміння, на
нашу думку, закладають засади для визначення сутнісних рис та
обґрунтування

методичних

підходів

до

аналізу.

Фінансовий

стан

підприємства характеризується системою показників, що дозволяють оцінити
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наявність, розміщення і ефективність використання фінансових ресурсів.
Фінансовий стан підприємства може бути задовільний або незадовільний.
Задовільний

фінансовий

стан

це

стійка

ліквідність,

платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість
власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів
підприємства.

У

свою

чергу,

незадовільний

фінансовий

стан

характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним
використанням

їх,

незадовільною

платоспроможністю

підприємства,

наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, з заробітної плати,
недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими тенденціями
розвитку виробництва та збуту продукції підприємства [9].
Для того, щоб фінансовий стан підприємства був на належному рівні,
фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного використання фінансових
ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення
раціонального співвідношення власних і залучених коштів тощо.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими,
щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами,
могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як
партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про
економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з
підприємством. У кожного з партнерів підприємства
податкових адміністрацій

акціонерів, банків,

свій критерій економічної доцільності. Тому й

показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний
партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.
У такому контексті відмітимо, що варто систематично та детально
аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового
стану

підприємства

залежить

його

економічна

перспектива.

Оцінка

фінансового стану підприємства має здійснюватись шляхом обчислення
системи

економічних

показників,

які

характеризують

фінансове становище суб'єктів господарювання.
494

господарсько-

Огляд вітчизняної та зарубіжної літератури свідчить, що існують
різноманітні підходи до побудови системи показників оцінки стану
підприємств. На нашу думку, доцільно виділити наступні основні групи
показників для оцінки фінансового стану, кожний з яких характеризує
окремий аспект діяльності підприємства [5]:
1) показники майнового стану підприємства – характеризують склад та
структуру основного та оборотного капіталу підприємства у статиці та
динаміці; визначають технічний стан, тип відтворення

та ефективність

використання основних засобів;
2) показники ліквідності, що відображають спроможність підприємства
в найкоротший проміжок часу перетворити активи на грошові кошти з
найменшими транзакцій ними витратами;
3) показники платоспроможності – дозволяють здійснити оцінку
здатності

підприємства

виконувати

зобов‘язання

перед

кредиторами

протягом певного періоду часу;
4) показники ділової активності –

використовують для визначення

ефективності використання вкладених коштів та визначення активів за
допомогою

яких

підприємство

може

підвищити

ефективність

своєї

діяльності;
5) показники прибутковості (рентабельності)

– характеризують

ефективність діяльності підприємства;
6) показники ринкової активності – характеризують положення
акціонерних товариств на фондовому ринку.
7) показники позицій підприємства на ринку цінних паперів.
Відомості для аналізу фінансового стану підприємства

отримують з

фінансової звітності, яка являє собою сукупність форм звітності, що складені за
даними фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім
користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у зручному і
зрозумілому вигляді для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.
Фінансова звітність потрібна користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
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результати діяльності та рух коштів підприємства. Ця звітність складається з
балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту
про власний капітал і приміток до звітів. Звітним періодом для складання
фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на
кінець останнього дня звітного періоду.
До основних прийомів аналізу фінансового стану підприємства
відносимо [1; 8]:
1) горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції
звітності з попереднім періодом. У балансі – показники на кінець періоду з
показниками на початок року. У звіті про фінансові результати – показники
звітного періоду з показниками попереднього періоду;
2) вертикальний (структурний) аналіз потрібний для визначення
структури показників для оцінкою впливу різних факторів на кінцевий
результат. В балансі підприємства за показником структури складові
рангуються і визначаються найвагоміші складові на вплив зміни валюти
балансу. У звіті про фінансові результати визначаємо складову кожної статті в
загальній сумі виручки, що використовується при порівняльному аналізі, а
також при побудові прогнозних фінансових звітів. Недоліком горизонтального
та вертикального аналізу є відсутність механізму порівняння окремих варіантів
економічних рішень і не передбачено взаємозаміни різних ресурсів, через
що унеможливлюється вибір оптимального варіанту розвитку економічної
системи; обмежене рахування інфляції;
3) трендовий аналіз використовується коли обов'язковим є наявність
інформації за певний ретроспективний період, що дозволяє вивчити основні
тенденції динаміки показників. На основі екстраполяції визначається
перспективне значення основних показників, а також прогнозується
перспективний аналіз фінансового стану. У трендовому аналізі основними
недоліками

є:

складність

вибору

моделі;

трудомісткість;

проблеми

інтерпретації інформації та формування системи аналізованих показників;
неточність даних за нестабільного ринкового середовища (найчастіше тренд
короткостроковий);
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4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) використовується для
розрахунку відношень між окремими даними балансу підприємства, звіту про
фінансові результати та інших форм звітності. Дані відношення характеризують
певний фінансовий стан: аналіз показників ліквідності; аналіз структури джерел
засобів; аналіз обороту оборотних коштів (робочого, функціонуючого капіталу;
оборотності капіталу та трансформації активів; ділової активності (оборот
дебіторської

та

кредиторської

заборгованостей,

ресурсовіддачі);

аналіз

рентабельності (загальної рентабельності та рентабельності капіталу); аналіз
ефективності використання майна; аналіз позицій підприємства на ринку
цінних паперів. Основним недоліком даного аналізу є: трудомісткість;
відсутність нормативних значень ряду коефіцієнтів; ситуація, коли зміни
величин коефіцієнтів у динаміці не можуть бути інтерпретовані належним
чином, оскільки значення для розрахунку змінюються у часі; не завжди
значення коефіцієнтів відбивають реалії національного господарства; окремі
методики мають застарілі назви форм звітності; можливий при наявності
доступної, повної і достовірної інформації; важко використовувати з
урахуванням фактору часу; ототожнення різних напрямків оцінки фінансового
стану; для того щоб за результатами порівняння можна було зробити
правильні висновки, необхідно забезпечити відповідність показників та їх
однорідність за календарними строками, методами оцінки, умовами роботи,
інфляційними процесами;
5) порівняльний аналіз дозволяє здійснити визначення реального
фінансового

стану

підприємства

необхідно

провести

порівняння

із

розрахунковими показниками, із середніми галузевими, із показниками
конкурентів. Недоліком даного прийому є: трудомісткість; можливий при
наявності доступної, повної і достовірної інформації; важко використовувати
з урахуванням фактору часу;

ототожнення різних напрямків оцінки

фінансового стану;
6) факторний аналіз у свою чергу проводиться для визначення впливу
окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих
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(розділених у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів
дослідження. При цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне
аналіз), коли результативний показник розділяють на окремі складові, так і
зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний
результативний
(детермінованого

показник.
та

Проводиться

стохастичного).

за

допомогою

Недоліком

даного

моделювання
прийому

є:

трудомісткість; не завжди можна обмежити кількість показників та факторів
для аналізу; залежно від моделі результати можуть відрізнятись; ситуація, коли
зміни величин коефіцієнтів у динаміці не можуть бути інтерпретовані
належним чином, оскільки значення для розрахунку змінюються у часі;
7) спеціальний аналіз використовується для прогнозу наявних грошей,
аналізу взаємозв'язку прибутку – обсягу реалізації – ціни, аналізу руху
грошових коштів тощо.
Отже, можна констатувати, що фінансовий стан – це одна з
найважливіших характеристик діяльності підприємства, яка у своїй основі
містить динамічні, повторювані, часто нерівномірні процеси руху фінансових
ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства відіграє значну роль для
забезпечення фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності, та
забезпечує керівництво оперативною інформацією, яка дозволяє прийняти
управлінські рішення і запобігти негативним наслідкам. Тому при аналізі
фінансового стану підприємства використовується широкий спектр моделей
та методів, за допомогою яких висвітлюються різні боки господарювання
підприємства і дають можливість врахувати вплив як внутрішніх, так і
зовнішніх факторів. Вибір конкретної моделі діагностики фінансового стану
підприємства залежить від специфіки його діяльності, організаційної
структури, кваліфікації, кадрового потенціалу підприємства.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФІНАНСОВОМУ
РИНКУ УКРАЇНИ
Розглянуто посередницьку діяльність на фінансовому ринку України.
Встановлено, що фінансові посередники складають досить чисельну групу
основних учасників фінансового ринку та забезпечують посередницький
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зв’язок

між

покупцями

та

продавцями

фінансових

інструментів.

Виокремлено основні проблеми та запропоновано напрями розвитку
посередницької діяльності у державі.
Ключові слова: посередницька діяльність, фінансовий ринок, фінансове
посередництво.
В умовах ринкових відносин важлива роль відводиться посередницькій
діяльності. Участь фінансових посередників дозволяє мінімізувати фінансові
ризики за рахунок їх перерозподілу між учасниками процесу інвестування.
Так як фінансове посередництво є професійною діяльністю, це дозволяє
значно знизити витрати на пересування капіталів між учасниками за рахунок
економії на масштабі. Крім того зазначимо, що провідну роль серед
фінансових

посередників

відігравали

банки.

Проте

інноваційні

та

глобалізаційні процеси поступово зміщують акценти на небанківські
фінансово-кредитні установи. З метою більш глибокого розуміння сутності
сучасних тенденцій, які спостерігаються в Україні та світі, доцільним є
дослідження посередницької діяльності на фінансовому ринку держави.
Окремі аспекти посередницької діяльності відображено у працях
багатьох видатних вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Дж. Герлі,
Р. Голдсміт, У. Зілбер, Дж. Кейнс, Д. Ло, Р. Маккінон, Т. Мен, Ф. Мішкін,
У. Петті, А. Пігу, А. Сміт, М. Туган-Барановський, У. Фріман, Є. Шоу,
Й. Шумпетер тощо. Також фінансове посередництво розглянутото в
наукових працях таких вчених, як І. Алексєєв, О. Бала, С. Герасимова,
О. Данілов, М. Дубина, В. Корнєєв, С. Маслова, О. Остафіль, О. Полєтаєв,
М. Савлук,

В. Унинець-Ходаківська, В. Федосов.

Враховуючи цінність наукових праць, відкритими залишається ряд
питань посередницької діяльності на фінансовому ринку України у сучасних
умовах, що обумовлює актуальність та вибір теми.
Економічні

процеси,

що

відбуваються

в

Україні

об'єктивно

супроводжується появою та поступовим розвитком усіх її структурних
підрозділів, серед яких одним з основних є фінансовий ринок і ринок
інвестицій. У свою чергу, ефективне функціонування цих ринків можливе
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лише в умовах їх наповнення відповідною інфраструктурою. Основне місце в
інфраструктурі фінансового ринку і ринку інвестицій належить фінансовим
посередникам. Останнім часом все більше інвестицій здійснюється через
фінансових посередників. Фінансові посередники є інститутами, які
випускають фінансові зобов'язання для подальшої купівлі активів інших
компаній. Призначенням

фінансових

посередників

є

сприяння

руху

інвестиційних ресурсів у формі фінансових активів від тих суб'єктів, які
мають тимчасово вільні фінансові ресурси і бажають їх максимально
ефективно інвестувати, до тих, хто має потребу в залученні цих ресурсів на
максимально вигідних для них умовах.
Діяльність

фінансових

посередників

на

практиці

пов'язана

зі

створенням нових фінансових інструментів. Фінансові інститути, які
виконують посередницькі функції, мають можливість одержати прибуток за
рахунок

економії,

що

обумовлена

зростанням

масштабу

операцій,

здійснюючи аналіз кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробку
порядку надання позик і розрахунків за них, рівномірно розподіляючи
ризики. їх діяльність таким чином направлена на допомогу приватним
особам, що мають заощадження, перетворити їх на капітал і вкласти у різні
підприємства, диверсифікуючи при цьому ризик. Система спеціалізованих
фінансових посередників має можливість надати власникам заощаджень
більші

вигоди,

ніж

просто

можливість

одержувати

відсотки

на

капітал [4, с. 87-90].
Взагалі, до

фінансових посередників можна віднести: банківські

установи, небанківські фінансово-кредитні інститути, контрактні фінансові
інститути. Фінансові посередники практично створюють нові фінансові
активи. Вони мають можливість одержувати прибуток за рахунок економії,
що обумовлено зростанням масштабу операцій, при цьому здійснюючи
аналіз кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробку порядку
надання позик і розрахунків за ними, рівномірно розподіляючи ризики.
Таким чином, вони допомагають приватним особам, що мають заощадження,
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диверсифікувати їх (вкласти капітал у різні підприємства). Крім того,
система спеціалізованих фінансових посередників може надати тим, хто має
заощадження, більші вигоди, ніж просто можливість одержувати відсотки.
В Україні палітра фінансових посередників неширока. В основному
вони

представлені

банківськими

організаціями,

торговцями

цінними

паперами, страховими компаніями, пенсійними фондами і інститутами
загального інвестування. Така ситуація пояснюється, по-перше, відносно
недовгочасним історичним проміжком часу формування ринкових стосунків
в Україні, а, по-друге, зниженою активністю вітчизняних фінансових
посередників, пов‘язаною із незначними фінансовими заощадженнями
населення.
Інститут фінансового посередництва в Україні знаходиться на стадії
становлення. У порівнянні з розвинутими країнами світу кількість
посередницьких компаній (агентських, брокерських, консалтингових) значно
менша. З іншого боку, кількість банків, страхових компаній значно
перевищує ту кількість, яка необхідна для обслуговування фінансових
потоків в нашій країні.
Основна роль фінансових посередників у розвитку економіки будь-якої
держави полягає в забезпеченні ефективного функціонування механізму
залучення інвестицій. Рівень інвестицій робить істотний вплив на обсяг
національного
визначають

доходу
процес

суспільства.
розширеного

Інвестиції
відтворення.

у

масштабах

країни

Будівництво

нових

підприємств, зведення житлових будинків, прокладання доріг, а, отже, і
створення нових робочих місць залежать від процесів інвестування, або
капіталоутворення.
Крім того, залучення коштів населення в господарське життя країни
забезпечує не тільки вливання істотних грошових коштів в економіку, а й
підвищує трудову мотивацію населення, активізує економічну активність
приватних осіб, а також знижує рівень соціальної напруженості в країні.
Тому проблема залучення і акумулювання коштів населення традиційно
вважається однією з найважливіших для зростаючої економіки.
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Фінансові посередники складають досить чисельну групу основних
учасників фінансового ринку та забезпечують посередницький зв‘язок між
покупцями

та

продавцями

фінансових

інструментів.

Певна

частина

фінансових посередників сама може бути на фінансовому ринку в ролі
продавця чи покупця [1, с. 170-172].
Основну функцію акумуляції і трансформації інвестиційних ресурсів в
інвестиційному механізмі виконують фінансові посередники. Саме вони
визначають напрямки розміщення інвестиційних ресурсів в інструменти
основних позичальників
передумовами

інвесторів,

і

споживачів капіталу
використовуючи

при

згідно з цільовими
цьому

розвинену

інфраструктуру посередників. Однією з цілей інвестування є приріст
капіталу, і для всіх фінансових посередників справедливо, що їхній дохід
безпосередньо залежить від ступеня ефективності розміщення коштів на
інвестиційному ринку. У свою чергу показники, що характеризують
використання інструментів фінансових ринків є відображенням ефективності
діяльності їх емітентів.
На думку Правдюк Н.Л. під інвестиційною діяльністю розуміється
вкладення інвестицій і практичні дії з метою одержання прибутку й
досягнення іншого корисного ефекту.
Виходячи із визначень сутності інвестиційної діяльності фінансові
посередники будуть прагнути направляти інвестиційні ресурси відповідно до
структури платоспроможного попиту і пропозиції в точки ефективного
зростання. Отже, фінансові посередники, будучи ланкою інвестиційного
механізму, виконують функцію мобілізації різноманітних інвестиційних
ресурсів в точки ефективного зростання економік.
Господарюючі суб'єкти не завжди можуть здійснити самофінансування
своїх проектів. Тому вони змушені звертатися на ринки потрібних
інвестиційних ресурсів. Неоднорідність інтересів сторін часто приводить
суб'єктів господарювання до фінансових посередників. Про це свідчить
зростання фінансових інвестицій по відношенню до реальних інвестицій.
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Аналіз діяльності фінансових посередників у світовій економіці
свідчить про їх важливу роль у переміщенні коштів у рамках фінансової
системи, в полегшенні процесу переміщення коштів між «точками надлишку
заощаджень» і «точками нестачі заощаджень».
Складна

і

різноманітна

структура

інститутів,

що

здійснюють

мобілізацію заощаджень і подальше їх вкладення з метою отримання доходу,
забезпечує ефективність діяльності фінансових посередників.
За існуючим визначенням, фінансові посередники - це сукупність
фінансових інститутів (організацій, установ) функція яких полягає в
акумулюванні коштів фізичних і юридичних осіб і подальшому надання цих
коштів у вигляді кредитів господарюючим суб'єктам і іншим позичальникам.
Згідно із Господарським кодексом України фінансове посередництво це
- діяльність, що пов‘язана з отриманням та перерозподілом фінансових
коштів, крім випадків, передбачених законодавством, це різновид фінансової
діяльності банків та інших фінансово-кредитних організацій.
Відповідно, фінансовий посередник − це фінансовий інститут, який
здійснює професійну діяльність з прямого та непрямого фінансування секторів
економіки за рахунок коштів інших учасників фінансового ринку [5, с. 65-67].
Фінансові посередники висловлюють свою сутність через функції, що
являються обов'язковими для всіх видів фінансових посередників. Реалізація
цих функцій фінансовими посередниками покликана вести до зростання
обсягів, оптимальної структури і зниженню вартості інвестицій в економіці.
Головною і першорядною функцією фінансового посередництва
прийнято вважати функцію перерозподілу вільних фінансових ресурсів в
економіці. Під нею розуміється оптимальний розподіл фінансових ресурсів
між галузями економіки шляхом акумулювання коштів індивідуальних
інвесторів (постачальників капіталу), їх трансформації і переміщення до
споживачів капіталу. Реалізація цієї функції сприяє перетворенню невеликих
за розміром і короткострокових вкладів окремих учасників у капітал для
довгострокового

фінансування

великих

інвестиційних

проектів.

Це

призводить до зростання обсягів інвестицій і переорієнтації капіталу з
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традиційних сфер в нові, що сприяють структурній зміні та інноваційному
розвитку економіки.
Крім того, система фінансового посередництва в економіці покликана
виконувати

функції

зниження

трансакційних

витрат

учасників

інвестиційного процесу.
Слід зазначити, що в умовах розвиненого фінансового ринку фінансові
посередники виконують ряд важливих функцій у розвитку економіки країни,
а саме:
− забезпечення рівноваги на фінансовому ринку шляхом узгодження
попиту та пропозиції на фінансові ресурси, приведення фінансових
інструментів відповідно до потреб ринку;
− зниження трансакційних витрат на основі ефекту масштабу;
− диверсифікація ризиків окремих вкладників і забезпечення її
зниження;
− нейтралізація проблеми асиметричної інформації на фінансовому
ринку країни;
− підвищення ліквідності фінансових інструментів шляхом надання
послуг професійного управління портфелем активів.
Фінансові

посередники

відіграють

ключову

роль

у

механізмі

трансформації коштів населення в інвестиційний капітал, яка полягає в
наступному.

По-перше,

з

метою

стимулювання

розвитку

інституту

фінансового посередництва, орієнтованого на роботу з фізичними особами,
необхідно створити гнучке інституціональне середовище, яке відрізняється
різноманіттям таких універсальних фінансових посередників, як інвестиційні
фонди, включаючи пайові інвестиційні фонди; страхові компанії; а також
пенсійні фонди та ін.
По-друге,

повинен

сприяти

відновленню

довіри

населення

до

фінансової системи в цілому та фінансових посередників зокрема. Це
передбачає вживання спеціальних заходів щодо розвитку банківської
системи,

а

саме:

розвиток

банківських
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технологій,

забезпечення

повноцінного функціонування системи страхування вкладів; здійснення
банками адекватної тарифної політики, що відповідає положенням соціально
орієнтованої економіки; впровадження системи підвищення фінансової
грамотності населення країни; використання при роботі із клієнтами
сучасних інформаційних систем тощо.
По-третє, необхідно, щоб банки сфокусувалися на інвестиційній
проблемі, яка на сьогодні полягає в тому, щоб забезпечити потреби суб‘єктів
господарювання в довгостроковому кредитуванні. У зв‘язку з цим однією із
ключових проблем для вітчизняних банків є нарощення їх капіталізації, а
також усунення невідповідності між виробничою й фінансовою сферами та
запровадження вимог Базеля II.
Таким чином, узагальнюючи все вищезазначене, можна сказати, що
розвиток фінансового посередництва є одним із найбільш перспективних
напрямків реструктуризації вітчизняного фінансового ринку, а створення
збалансованого й ефективного механізму фінансового посередництва в
Україні буде свідчити про кардинально новий етап розвитку фінансового
ринку держави.
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УДК 658.15
Т.В. Новосад
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК
ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
У статті досліджується проблема оптимізації структури капіталу
підприємства. Розглядаються основні методи та критерії раціоналізації
співвідношення власного та позикового капіталу. Пропонується власне
бачення оптимальної структури капіталу підприємства.
Ключові слова: оптимізація, структура капіталу, оптимальна структура
капіталу, власний капітал, позиковий капітал.
Постановка проблеми. Оптимальна структура капіталу є важливою
умовою як стійкого фінансового процвітання підприємства, так і його
здатності виживати в нестійких економічний умовах нашої держави.
Стабільність економічного стану підприємства в основному залежить від
того настільки раціонально сформована система його джерел фінансування.
Наслідком цього є важливість проблеми оптимізації капіталу підприємства
під час фінансового аналізу. Дослідження правильного співвідношення між
власними і позиковими коштами дає змогу дати оцінку фінансовому стану
підприємства, а при дотриманні оптимальних пропорцій в структурі коштів
підприємство зможе досягти того рівня фінансової незалежності, який є для
нього бажаним, а також стати фінансово стабільним та підвищити свою
ринкову вартість.
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Останнім часом підприємства дуже часто потерпають від недостатньої
кількості коштів при формуванні власного капіталу. Відповідно, залучаючи
велику кількість позикового капіталу, вони наражають себе на фінансову
нестабільність та збільшення ступеня фінансового ризику, що в майбутньому
загрожує їхньому банкрутству. Тож, перед кожним підприємством постає
завдання вибору найбільш оптимального нарощення капіталу (за рахунок
внутрішніх чи зовнішніх фінансових ресурсів).
Аналіз

останніх

досліджень.

Оптимальна

структура

капіталу

підприємства цікавила дослідників на протязі багатьох століть. Представники
різних економічних шкіл розкривали цю проблему по-різному.
Представники меркантилізму Т. Ман, А. Монкретьєн, Г. Скаруффі
прирівнювали капітал до дорогоцінних металів. Представники класичної
школи А. Сміт та Д. Рікардо охарактеризували капітал як частину багатства,
що складається з інструментів, матеріалів, машин [1, с.374]. Представники
марксизму К. Маркс, Ф. Енгельс вбачають капітал в грошовій, товарній та
промисловій формі та інші. Тож. Здебільшого, погляди на поняття «капітал»
мали речовий прояв або характеризують його частково [2, с.124].
На сучасному етапі питання структури капіталу та його оптимальної
структури досліджують такі вчені як І.Бланк, М.Білик, В.Биковський,
А.Ганієв,

Р.Грачова,

М.Коробов,

Є.Мних,

Е.Нікбахт,

О.Павловська,

А.Поддєрьогін Г.Стасюк, Р.Слав‘юк, , О.Філімоненков та інші. Усі вони
торкаються проблеми оптимізації структури капіталу через співвідношення
власного та позикового капіталу[3, c.189] .
Однак, незважаючи на досить велику кількість праць та широкий спектр
досліджень, присвячених проблемі проблема оптимального співвідношення
капіталу, окремі її аспекти потребують подальшого вивчення.
Невирішені

частини

досліджуваної

проблеми.

Українські

підприємства мають свої особливості, які під впливом нестабільного
зовнішнього середовища постійно трансформуються, тому при виборі
оптимальної структури капіталу не доцільно застосовувати існуючі моделі
оптимізації.
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Мета статті. Метою даної статті є дослідження теоретичних підходів та
методів формування раціональної структури капіталу підприємства та пошук
найбільш оптимального відношення власних та позикових коштів.
Виклад основного матеріалу.
Формування

оптимальної

структури

капіталу

підприємства

для

фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня
доходів є одним із найважливіших питань, що вирішуються в процесі
фінансового управління підприємством. На сьогоднішній день правильний
підхід щодо поєднання власних та залучених коштів є одним із передумов
фінансової стійкості підприємства і його рентабельності. Проте в умовах
економічної кризи, а особливо кризи банківської сфери, залишається
відкритим питання залучення нових коштів, а також пошук шляхів
оптимізації структури капіталу сучасного українського підприємства.
Оптимізація – поняття відносне і може застосовуватися лише у прив‘язці
до певного критерію, який потрібно мінімізувати або максимізувати, чи
досягнути оптимального його значення.
Структуру капіталу підприємства вимірюють через відносну величину
різноманітних джерел фінансування або співвідношення власного та
позиченого капіталу в різноманітних його модифікаціях [4, c. 146].
Структура капіталу підприємства визначає обсяги і впливає на прогнози
результатів не лише фінансової, а й операційної та інвестиційної діяльності.
Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного капіталу, на
систему показників фінансової стійкості та платоспроможності (тобто рівень
основних фінансових ризиків) і в підсумку формує співвідношення ступеня
прибутковості та ризику у процесі розвитку підприємства [5, с. 129].
Пошуки оптимальної структури капіталу цікавили дослідників багатьох
поколінь. Проте однозначного визначення цього поняття в літературі не
існує. Представники різних поколінь і різних шкіл економіки по різному
дивилися на проблему найбільш вдалого співвідношення власного та
позикового капіталу (рис.1).
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Мета оптимізації структури капіталу

Максимізація ціни акцій
підприємтсва

Максимізація вартості
підприємства

Максимізація ринкової
вартості підприємства

Послідовники

Є. Ф.Брігхем Е Нікбахт
М.Н.Крейніна
О.С.Стоянова

Дж. К. Шим
Дж.Г.Сигел
В.В.Ковальов
О.О.Терещенко

І.О.Бланк
О.В.Павловська
Н.М.Притуляк
Н.Ю.Невмержицька

КРИТЕРІЇ
Максимальна фінансова рентабельність при допустимому рівні фінансового ризику
Мінімальна вартість капіталу
Ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та
коефіцієнтом фінансової стійкості

Рис 1. Основні підходи до визначення поняття оптимальної
структури капіталу підприємства.
Єдиного рецепта оптимального співвідношення власного і позикового
капіталу не існує. Однак існує сукупність об'єктивних і суб'єктивних
факторів,

при

використанні

яких

стає

можливим

цілеспрямоване

формування структури капіталу, що покликана забезпечувати умови
найбільш раціонального його використання підприємством. Серед них можна
виділити [6, C. 154–166]:
– галузеві особливості операційної діяльності підприємства. Характер
цих особливостей визначає структуру активів підприємства, їх ліквідність.
Підприємства з високим рівнем фондомісткості виробництва продукції і
високої частини необоротних активів мають, переважно, більш низький
кредитний рейтинг і вимушені орієнтуватися у своїй діяльності на
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використання власного капіталу. Крім того, характер галузевих особливостей
визначає різну тривалість операційного циклу, позиковий капітал може бути
використаний підприємством більшою мірою;
– стадія життєвого циклу підприємства. Підприємства, які перебувають на
ранніх стадіях свого життєвого циклу і мають конкурентноспроможну
продукцію, можуть залучати для свого розвитку більшу частку позикового
капіталу;
– кон‘юнктура товарного ринку. Чим стабільніша кон‘юнктура цього
ринку, а відповідно, стабільний попит на продукцію підприємства, тим
вищим і безпечнішим є використання позикового капіталу і навпаки, в
умовах несприятливої кон‘юнктури необхідно оперативно знижувати
коефіцієнт фінансового левериджу за рахунок зниження обсягу використання
позикового капіталу;
– кон‘юнктура фінансового ринку. Залежно від стану цієї кон‘юнктури
знижується вартість позикового капіталу. При суттєвому зростанні цієї
вартості диференціал фінансового левериджу може досягнути негативного
значення (при якому використання позикового капіталу призведе до різкого
зниження рівня фінансової рентабельності, а в деяких випадках – і до
збиткової операційної діяльності);
– рівень рентабельності операційної діяльності - при високому значенні
цього показника кредитний рейтинг підприємства зростає і воно розширює
потенціал можливого використання позикового капіталу;
–

коефіцієнт

операційного

левериджу

–

зростання

прибутку

підприємства забезпечується спільним проявом ефекту операційного та
фінансового левериджу, тому підприємства із зростаючим обсягом реалізації
продукції, які мають низький коефіцієнт операційного левериджу, можуть
набагато

збільшувати

коефіцієнт

фінансового

левериджу,

тобто

використовувати велику частину позичених коштів у загальній сумі капіталу;
– ставлення кредиторів до підприємства – як правило, кредитори при
оцінюванні кредитного рейтингу підприємства керуються своїми критеріями,
які

іноді

не

збігаються

із

критеріями

кредитоспроможності підприємством;
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оцінювання

власної

– рівень оподаткування прибутку – в умовах низьких ставок податку на
прибуток або використання підприємством податкових пільг з прибутку,
різниця у вартості власного та залученого із зовнішніх джерел капіталу
знижується. У цих умовах більш прийнятним є формування капіталу із
зовнішніх джерел за рахунок емісії акцій;
– фінансовий менталітет власників і менеджерів підприємства –
неприйняття високих рівнів ризиків формує консервативний підхід власників
і менеджерів до фінансування розвитку підприємства, при якому його основу
становить власний капітал і навпаки;
– рівень концентрації власного капіталу – для того, щоб зберегти
фінансовий контроль за управлінням підприємством (контрольний пакет
акцій або контрольний обсяг пайового внеску), власникам підприємства не
хочеться залучати додатковий власний капітал із зовнішніх джерел, навіть
незважаючи на сприятливі для цього передумови;
– безпосередній розрахунок показника цільової структури капіталу.
Враховуючи вище наведені фактори, управління структурою капіталу на
підприємстві можна звести до таких двох основних напрямів:
1)

встановлення

оптимальних

рівнів

для

певного

підприємства

використання власного та залученого капіталів;
2) забезпечення залучення на підприємство необхідних видів та обсягів
капіталу для досягнення розрахункових показників його [7].
Визначення оптимальної структури капіталу для кожного підприємства
означає здійснення компромісного вибору між ризиками та дохідністю.
Кожне підприємство повинно обирати найбільш прийнятну для нього
політику оптимізації структури капіталу з урахуванням числа факторів, що
обумовлені внутрішніми умовами функціонування підприємства, зокрема
розміщенням джерел коштів в активах підприємства, швидкістю обороту
коштів, структурою витрат підприємства та інше [8].
В економічній літературі можна зустріти різні думки щодо методики
оптимізації структури капіталу. Але, на нашу думку, дане питання потрібно
вирішувати за допомогою комплексного підходу.
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Сьогодні найбільш поширеними є дві основні теорії структури капіталу,
розроблені західними теоретиками-фінансистами – статична і ієрархічна, які
між собою конкурують.
Статична теорія структури капіталу пов‘язана зі встановленням
цільового відношення заборгованості до вартості активів, і поступово
підприємство рухається в даному напряму.
Ієрархічна теорія структури капіталу представлена у вигляді фінансової
ієрархії, де підприємство віддає перевагу внутрішньому фінансуванню над
зовнішнім і борг – власному капіталу. В даній теорії структура не має чіткого
цільового відношення рівня заборгованості до вартості активів [9].
Більшість економістів, фінансових менеджерів підкреслюють, що жодна
з теорій не відповідає реальній фінансовій практиці вибору структури
капіталу. На практиці менеджери вважають за краще користуватися не
теоріями і моделями, а простими евристичними підходами, під якими
розуміють алгоритми розвязвння задачі, що не має строгого обґрунтування,
але дає прийнятне рішення в більшості практично значимих випадків [10].
На нашу думку, при формуванні певної структури капіталу необхідно
провести ряд дій. По-перше, вважатимемо, що на підприємстві попередньо
існує своя структура. При подальшому аналізі ми розглядатимемо
підприємства, які працюють на ринку протягом деякого часу, тобто
знаходяться на стадії зростання або зрілості життєвого циклу організації, на
відміну від тих підприємств, які перебувають на стадії створення, структура
капіталу, яких формується під впливом інших факторів.
На даному етапі дослідження ми схильні до того, щоб в структурі капіталу
переважала величина власного капіталу. Це спричинене змінною ринкової
ситуації,

фінансово-економічною

кризою,

політикою

кредитування

господарюючих суб'єктів та ін. Загальновідомо, що власний капітал залучити
легше, при цьому є гарантія фінансової стійкості підприємства, його
платоспроможності в довгостроковому періоді. Проте повністю відмовитися від
позикового капіталу неможливо, оскільки його залучення призводить до
збільшення рентабельності результатів діяльності підприємства. Однак, треба
врахувати, що підприємство повинне виплатити основну суму кредиту і відсотки.
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Для знаходження граничної величини використання позикового капіталу
для кожного конкретного підприємства здійснюють розрахунок ефекту
фінансового левериджу, який дозволяє визначити найбільш оптимальну
структуру капіталу з позицій найбільш його вигідного використання.
Раціональна структура капіталу не стабільна, оскільки фінансування є
динамічним процесом, а також змінюються чинники, що впливають на структуру
капіталу, особливо в умовах нестабільної економічної ситуації . Відповідно
модифікуються і переваги підприємства у виборі певних джерел формування теї
чи іншої структури капіталу. На нашу думку, найбільш раціональним є поточне
планування структури капіталу , тобто в розрахунку на один рік.
Процедура вибору раціональної структури складається з ряду наступних
дій (рис.2).
Проаналізувати існуючу структуру
капіталу підприємства

Оцінити показники структури
капіталу

Спроектувати оптимальну структуру
капіталу залежно від вибраних
критеріїв
Коректування існуючої структури
капіталу, в разі незадовільного
співвідношення

Оптимальна структура капіталу

Рис 2. Система дій для оптимізації структури капіталу підприємства
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внутрішні

Оцінити фактори, що впливають на
співвідношення власного і
позикового капіталу

зовнішні

Максимізація рентабельності власного капіталу

Максимізація рентабельності власного капіталу

Максимізація рентабельності власного капіталу

Визначити мету управління
структурою капіталу

Поняття оптимальної структури капіталу має значно суб‘єктивний зміст.
Оптимізація структури капіталу залежить від багатьох чинників. Кожне
окреме підприємство керується тим критерієм, який на його погляд є
найбільш доцільним. Таким чином, керуючись запропонованою схемою,
можна визначити найбільш раціональне співвідношення власного та
позикового капіталу для кожного окремого суб‘єкта господарювання.
Висновок. Дослідження поняття оптимальної структури капіталу
підприємства дало змогу зробити висновок, що наявність фінансових
ресурсів у необхідних розмірах та їх оптимальне використання впливають на
ряд важливих економічних показників підприємства, а саме: фінансову
стійкість, ліквідність, платоспроможність суб‘єкта господарювання. Перед
сучасним підприємством постає нелегке завдання ефективного формування
та використання фінансових ресурсів, пошук шляхів збільшення власних
коштів для забезпечення функціонування підприємства в цілому.
Оптимальна

структура

капіталу

становить

таке

співвідношення

використання власних і позикових коштів, за умови якого забезпечується
ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності
(коефіцієнтом власного капіталу) та коефіцієнтом стійкості підприємства,
тобто максимізується його ринкова вартість.
Формування оптимальної структури капіталу підкоряється тим або
іншим критеріям. Ці критерії для кожного окремого господарюючого
суб'єкта

індивідуальні.

При

формуванні

певної

структури

капіталу

приймаються до уваги різні умови, які характеризують операційну,
інвестиційну, фінансову діяльність підприємства.
Деякі економісти, менеджери вважають необхідною максимізацію рівня
фінансової рентабельності поряд з рівнем фінансової стійкості, інша група
економістів пропонує послідовне використання усіх трьох методів і
формування показника структури капіталу з урахуванням їх граничних
значень. Існують також думки з приводу доповнення зазначених методів
показниками кредитоспроможності і платоспроможності, левериджу в
майновій структурі капіталу.
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О.М. Носарівська
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ БЮДЖЕТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У
ФІНАНСУВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Стаття

присвячена

фінансуванні
сутність

ролі

бюджетів

соціально-економічного

понять

самоврядування»,

«місцевий
визначено

місцевого

розвитку.

бюджет»

роль

та

самоврядування

У

та

значення

статті

у

з’ясовано

«бюджет

місцевого

бюджетів

місцевого

самоврядування у фінансуванні соціально-економічного розвитку.
Ключові слова: місцевий бюджет, бюджет місцевого самоврядування,
соціально-економічні програми, фінансовий потенціал.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економічних
відносин в Україні значно посилюється роль місцевих органів влади в
економічному і соціальному розвитку регіонів, що викликає необхідність
розширення та зміцнення органів місцевого самоврядування, вирішення
низки проблем, пов‘язаних з удосконаленням методів використання
фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць.
Найбільш

вагомим

фондом

фінансових

ресурсів

місцевого

самоврядування є – місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування,
які є основним каналом переміщення кінцевих результатів суспільнолокалізованого виробництва до територіальних громад та спрямовуються на
задоволення потреб суспільного споживання.
Фінансовий

потенціал

органів

місцевого

самоврядування

концентрується саме в місцевих бюджетах, що й визначає перспективи
розподілу фінансових ресурсів та рівень практичного втілення програм
соціального та економічного розвитку.
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Постановка завдання. Метою даної роботи є розкриття сутності
бюджетів місцевого самоврядування та визначення ролі місцевих бюджетів в
соціальному та економічному розвитку.
Поставлена мета вимагає вирішення наступних завдань:
- визначити економічний зміст бюджетів місцевого самоврядування, їх
місце у бюджетній системі України;
- обґрунтувати ефективність програм соціально-економічного розвитку;
- визначити роль та значення бюджетів місцевого самоврядування у
фінансуванні соціально-економічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо визначення
сутності бюджету місцевого самоврядування та їх ролі в соціальному та
економічному розвитку регіонів досліджувались низкою вітчизняних
науковців, таких як: Є.О. Балацький, Т.Г. Бондарчук, П.В. Ворона,
Л.В. Єрмошенко, М.М. Єрмошенко, О.П. Кириленко, М.В. Корягін, А.І. ,
І.І. Нескородєва, Д.В. Полозенко, В.Б. Сапожніков, С.І. Юрій та іншими.
Як свідчить аналіз їх праць, побудова ефективної бюджетної системи
можлива за умови правильного розуміння сутності, ролі та місця бюджетів
місцевого самоврядування в бюджетній системі країни, побудови ефективної
системи

фінансового

забезпечення

місцевого

самоврядування

та

раціонального розмежування сфер впливу цих двох видів бюджетів задля
соціально-економічного

розвитку

території

та

повноцінного

надання

суспільних послуг мешканцям територіальної громади.
Виклад основного матеріалу дослідження. Місцевий бюджет – це план
формування та використання

фінансових ресурсів для забезпечення

завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування
протягом бюджетного періоду. Як складова бюджетної системи держави і
основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети
забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів
економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і
управління на відповідній території [1].
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Місцеві бюджети, які є найбільш численною ланкою бюджетної системи
та відіграють важливу роль у перерозподілі валового національного
продукту, посідають одне з центральних місць в економічній системі
держави. У них зосереджується значна частина державних фінансових
ресурсів, насамперед – соціальної спрямованості. Так, у місцевих бюджетах
акумульовано більше ніж 70% від загального обсягу фінансових ресурсів, що
знаходяться у розпорядженні органів місцевої влади.
Фopмувaння мicцeвиx бюджeтiв Укpaїни здiйcнюєтьcя пiд впливoм
бaгaтьox чинникiв, a caмe: бaзи oпoдaткувaння, пepeлiку зaгaльнoдepжaвниx
пoдaткiв i збopiв, cтaвки мicцeвиx пoдaткiв, мexaнiзму визнaчeння oбcягiв
мiжбюджeтниx тpaнcфepтiв тa інших [6].
Одним із найважливіших аспектів при визначенні сутності бюджетів
місцевого

самоврядування

суттєвим

є

висвітлення

його

соціально-

економічного значення. Дослідження значення, особливості та ролі місцевих
бюджетів повинно відбуватись в розрізі двох аспектів. Так, з однієї сторони –
місцеві бюджети виступають активною формою акумуляції певної частини
фінансових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні місцевих органів
самоврядування, тобто стають невід‘ємним елементом місцевих фінансів. З
іншої – вони є основною складовою загальної бюджетної системи держави,
утворюючи систему фінансових відносин, що формується між місцевими та
державним бюджетами, а також усереднені місцевих бюджетів [5, с. 4].
Бюджети місцевого самоврядування виступають головним інструментом
реалізації державної регіональної політики та вирішення таких важливих
завдань, як структурна перебудова економіки, вирівнювання соціальноекономічного розвитку регіонів та ефективності територіального поділу
праці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового будівництва,
благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів тощо [3, с.168].
Місцеві бюджети в сучасних умовах значною мірою зумовлюють рівень
суспільного добробуту, є одним із основних джерел задоволення життєвих
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потреб громадян. За рахунок їх коштів здійснюється оплата праці працівникам
бюджетної сфери, проводяться додаткові виплати населенню на покриття витрат
з оплати житлово-комунальних послуг, допомог і пільг ветеранам війни та праці,
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення, одиноким престарілим
громадянам, які потребують догляду та ін. За допомогою місцевих бюджетів
забезпечується

надання

суспільних

послуг

населенню,

гарантованих

Конституцією України: освіта, охорона здоров'я, медична допомога, соціальний
захист тощо. З коштів місцевих бюджетів утримуються заклади культури,
фізичної культури і спорту, фінансуються молодіжні програми.
Приблизно 1/4 коштів у цілому за місцевими бюджетами України
використовується на розвиток економіки адміністративно-територіальних
одиниць і сприяє забезпеченню нормального функціонування промисловості,
сільського господарства, транспорту, дорожнього, житлового і комунального
господарства. Стабільно зростають видатки місцевих бюджетів на утримання
земельних ресурсів, водне, лісове і риболовецьке господарство, мисливство,
вирішення екологічних проблем, благоустрій міст, сприяння науковотехнічному прогресу [4, с. 10].
За рахунок бюджетних коштів забезпечується розвиток стратегічно
важливих регіонів і територій, проводиться структурна перебудова
народного

господарства,

фінансується

капітальне

будівництво.

Як

показує досвід, фінансова підтримка конкретних підприємств найбільш
ефективна саме на місцевому рівні, оскільки тим самим створюються
можливості для обґрунтованого підходу, контролю за витрачанням
виділених коштів.
Роль і значення місцевих бюджетів у соціально-економічному
розвитку територіально-адміністративної одиниці наведені на рисунку
1.2 [2, 272].
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Місцеві бюджети

Місцеві
фінанси

фінансова база місцевого
самоврядування;
фінансовий план
територіальних формувань;
джерело утримання і
розвитку місцевого господарства;
джерело фінансування
локальних потреб

Державні
фінанси

складова частина
бюджетної системи України;
джерело фінансування
державних видатків;
інструмент реалізації
загальнодержавних програм

Економічна
система держави
Місцеві бюджети
впливають на

Місцеві бюджети
використовуються як
інструмент

соціально-економічний
розвиток;
фінансову безпеку;
фінансову стабільність;
розвиток демократії;
добробут населення

перерозподілу ВВП;
державного регулювання
на мікрорівні;
економічної політики;
фінансової політики;
регіональної політики

Рис. 1.2. Роль і значення місцевих бюджетів у соціальноекономічному
розвитку територіально-адміністративної одиниці
Через місцеві бюджети реалізуються загальнодержавні програми,
пов'язані з розвитком галузей народного господарства, у першу чергу
сільського господарства, здійснюється підтримка вітчизняних виробників,
фінансуються програми з підвищення життєвого рівня населення, створення
нових

робочих

місць,

реабілітації

та

працевлаштування

інвалідів,

виплачуються допомоги реабілітованим, незаконно депортованим особам,
біженцям; фінансується проведення превентивних, оздоровчих, спортивних,
культурних заходів .
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Висновки. Отже, основними складовими багатопланової ролі місцевих
бюджетів є те, що вони є: важливим чинником економічного розвитку і
фінансової стабільності; інструментом макроекономічного регулювання;
важелем здійснення перерозподільних процесів; фінансовою базою місцевого
самоврядування; інструментом реалізації державної регіональної політики;
планами формування і використання фінансових ресурсів територіальних
утворень; основним важелем фінансового вирівнювання; головним джерелом
фінансових ресурсів для утримання і розвитку місцевого господарства,
вирішення місцевих проблем.
За допомогою місцевих бюджетів реалізуються перспективні цілі
національного

розвитку

і

загальнодержавних

програм,

проводиться

фінансування державних видатків; місцевим бюджетам належить важлива
роль у забезпеченні конституційних гарантій, вирішенні соціальних проблем,
піднесенні рівня добробуту населення. Враховуючи ситуацію в економіці
країни, слід підкреслити особливість призначення місцевих бюджетів як
одного з вагомих чинників її соціально- економічного розвитку.
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УДК 336.71(045)
Ю.Ю. Оненко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Ефективне функціонування ринкової економіки неможливе без роботи
фінансової системи, що забезпечує його нормальне існування та розвиток.
Фінансовий ринок, як складова фінансової системи держави, виступає
важливим каналом фінансування національної економіки, а його розвиток
значною мірою впливає на її ефективність, стійкість та еластичність.
Процес організації, функціонування та розвитку фінансового ринку в Україні
тісно пов’язаний із діяльністю банків, які є головними його інституційними
учасниками і займають вагоме місце в усіх сегментах.
Ключові слова: фінансовий ринок, фінансові ресурси,

комерційний банк,

банківська діяльність, банківська система.
Постанова та актуальність проблеми. Важливу роль в розбудові
фінансового ринку відіграють банківські інститути, які є одним з основних
елементів його інфраструктури. Система комерційних банків охоплює усі
сфери ринкової економіки – виробництво, розподіл, обмін і споживання,
адже немає практично жодної організації чи підприємства, яке б не було
клієнтом цієї кредитної установи. Проникнення банківської системи в усі
клітини єдиного господарського організму здійснюється через грошовокредитні відносини, які опосередковуються банками. Сучасні комерційні
банки є багатофункціональними установами, що займаються практично усіма
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видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних із обслуговуванням
господарської діяльності своїх клієнтів. Таким чином, роль комерційних
банків на фінансовому ринку визначається їхніми можливостями залучати
тимчасово вільні кошти та спроможністю ефективно використовувати
акумульовані ресурси для задоволення фінансових потреб реального сектору
економіки з метою забезпечення безперервності обігу капіталів підприємств.
Цілі статті. Метою статті є розгляд сучасного стану банківської
діяльності на фінансовому ринку.
Дослідженню ролі та місця банківських інститутів на фінансовому
ринку

України

економістів,

присвячено

зокрема:

О.В.

праці

багатьох

Дзюблюка,

І.О.

провідних
Лютого,

вітчизняних
Р.І.

Тиркало,

М.П. Денисенка, М.І. Савлука, Б.Л. Луціва, А. А. Пересади та інших.
Теоретичні засади та практика організації фінансового ринку, а також окремі
аспекти банківської діяльності на ньому досить масштабно досліджуються в
наукових працях українських вчених Л. Алексеєнко,

О. Барановського,

З. Васильченко, А. Вожжова, В. Гейця, В. Корнєєва, З. Луцишин, Б. Луціва,
І. Лютого,

В. Міщенка,

А.

Мороза,

С.

Науменкової,

Л. Примостки,

М. Савлука, О. Смолянської, В. Унинець-Ходаківської, Н. Шелудько та
інших. Вагомий внесок у розробку цієї тематики зробили і російські вченіекономісти,

зокрема

А.

Басов,

В. Колесніков,

Ю. Львов,

Я. Міркін,

В. Торкановський та інші.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та іноземних
вчених – економістів з даної проблематики, слід зауважити, що в умовах
динамічного розвитку світового фінансового ринку існує потреба в
подальшому дослідженні теоретичних засад та практичних аспектів щодо
удосконалення та активізації банківської діяльності на фінансовому ринку
України.
Виклад основного матеріалу. Розвиток економіки постійно вимагає
мобілізації, розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. У будь-якій
країні, де економіка функціонує ефективно, цей процес здійснюється на
ринку фінансових ресурсів. Однак, ринок фінансових ресурсів – це швидше
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загальна назва цілої системи ринків, що зосереджують попит і пропозицію на
різні за своїм характером платіжні засоби.
Національна економіка не може ефективно функціонувати і розвиватися
без налагодженого механізму грошових розрахунків, який пронизує усі
сфери єдиного господарського організму і є його кровоносною системою.
Банківські інститути виступають проміжною ланкою в обслуговуванні
грошових потоків між суб'єктами ринку і на цьому базується їхнє велике
господарське

значення

як

організаторів

розрахунків

в

економіці.

Різноманітність послуг, які надаються комерційними банками, не означає, що
всі вони виконують однаковий перелік операцій. Кожен банк визначає сферу
своєї діяльності, виходячи із потреб клієнтури, яку він обслуговує. Однак,
існує ряд основних, базових функцій, які дозволяють зарахувати даний
фінансовий інститут до установ банківської системи, тобто вважати його
банком у повному значенні цього слова. До таких основних функцій
комерційного банку слід віднести: посередництво в кредиті; посередництво в
розрахунках і платежах; випуск кредитних знарядь обігу [2]. Відсутність у
діяльності установи хоча б однієї з трьох базових функцій не дозволяє
віднести її системи комерційних банків.
Посередницьке призначення банків полягає, насамперед, в сприянні
руху фінансових активів від власників – постачальників вільних ресурсів до
їх споживачів. Банки реалізують посередницьку функцію через надання
різних послуг своїм клієнтам, виконуючи відповідні укладені угоди.
Виняткова значимість банківських послуг підкреслюється передусім тим
фактором, що саме банки безпосередньо оперують грошима як найбільш
ліквідними

фінансовими

активами.

Небезпідставним

приймається

твердження О.В. Дзюблюка, що "… в системі установ інфраструктури
фінансового ринку головна роль належить банкам як інститутам, через які
проходить рух основної частини грошових ресурсів". Така ситуація дозволяє
оцінювати банки як "основних носіїв і організаторів грошово-кредитних
відносин" [3]. Однією з найважливіших функцій, що відрізняють комерційні
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банки від інших інститутів кредитної системи, є здатність створювати в
процесі своєї діяльності додаткові засоби платежу внаслідок виконання
позичкових операцій, що в свою чергу, відіграє важливу роль у забезпеченні
еластичності грошового обігу в національній економіці і підтриманні стійких
темпів її економічного зростання. Значення комерційних банків у сучасних
кредитних

системах

є

дуже

великим,

адже

сьогодні

вони

здатні

запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів та
послуг. Широка диференціація операцій банку дає змогу зберігати клієнтів та
залишатись рентабельними навіть за несприятливих умов [8]. В сучасних
умовах

господарювання

України

саме

банки

є

тими

фінансовими

інститутами, які найбільшою мірою пристосовані, як у правовому, так і в
організаційному аспекті до перерозподілу грошових ресурсів, що в кінцевому
результаті забезпечує найефективніше їх використання.
Механізм перерозподілу грошових коштів банками через фінансовий
ринок включає у себе велику кількість операцій, що відрізняються між собою
методами їх здійснення та формами правового існування. В основі даного
механізму лежать дві окремі, але у той же час неподільні частини, а саме:
1) нагромадження грошових ресурсів, тобто мобілізація тимчасово
вільних коштів усієї економіки;
2) спрямування мобілізованих грошових ресурсів на розвиток економіки.
Механізм

мобілізації

тимчасово

вільних

коштів

банками

на

фінансовому ринку України здійснюється двома способами:
1) залученням коштів на депозити;
2) шляхом емітування пайових та боргових цінних паперів.
В умовах становлення банківської системи та фінансового ринку України
залучення грошових коштів з використанням ринку депозитів стало
основним способом формування фінансових ресурсів економіки для
наступного їх перерозподілу банками у кредитні вкладення або у цінні
папери.
У світовій практиці господарювання ознакою цивілізованості банківської
системи є переважання обсягів вкладів населення як визначального сегменту
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у розвитку банківського бізнесу над вкладеннями суб'єктів господарювання.
Сьогодні ж ресурсами для банківських установ України виступають майже в
однаковій мірі як кошти суб'єктів господарювання, так і вклади фізичних осіб
– 46 і 54 % відповідно. Доцільно зазначити, що в розвинених країнах
банківські

установи

постійно

шукають

можливості

для

залучення

заощаджень населення у банківську систему. Банківські інститути виявилися
першими ринковими структурами в Україні, які на основі емісії цінних
паперів розпочали мобілізувати фінансові ресурси, здійснюючи таким чином
формування та наповнення фондового ринку.
Банки України можуть здійснювати випуск таких цінних паперів як
акції, облігації, депозитні сертифікати та похідні цінні папери [1]. Акції є
найбільш розповсюдженим емісійним цінним папером в українській практиці
і важливим методом залучення грошових коштів для забезпечення
достатнього рівня капіталізації банківських установ, що, в свою чергу, має
вирішальну роль у розширенні обсягів активних операцій. Мобілізація
фінансових ресурсів з допомогою облігаційних позик надасть банкам певні
переваги в порівнянні з депозитами:
- кошти, залучені з допомогою облігацій, не включаються до розрахунку
обов'язкових резервів, що формують банки в НБУ;
- за облігаціями, які продані фізичним особам, не має потреби
здійснення відрахування у Фонд захисту вкладів фізичних осіб;
-

можливість у короткий строк генерувати значний обсяг коштів.

Діяльність сучасного комерційного банку не може обмежуватись
депозитно-позичковими операціями, а охоплює значно ширший спектр
фінансових послуг відповідно з різноманітними потребами різних груп
клієнтів, а саме:
1. Брокерські послуги. Передбачають діяльність банків пов'язану з
купівлею-продажем цінних паперів за кошти клієнтів та в їх інтересах. На
сучасному етапі на ринку брокерських послуг існує жорстка конкуренція
банків з іншими торговцями цінними паперами, а це означає, що банківські
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установи повинні постійно вдосконалювати ці послуги, в противному
випадку їх місце займуть інші компанії і таким чином брокерський сегмент
ринку цінних паперів банками буде втрачено.
2. Андерайтингові послуги. Суть андерайтингу можна визначити двояко:
у вузькому розумінні – це гарантування розміщення цінних паперів емітента,
а в широкому – комплекс дій пов'язаних з організацією випуску та
розміщенням цінних паперів (не обов'язково з гарантуванням продажу).
Сьогодні в Україні послуги з організації розміщення цінних паперів
надаються лише щодо облігацій і цей ринок майже повністю контролюється
банками.
3. Трастові операції. В банківській практиці нашої країни трастові
операції

не

набули

достатнього

поширення,

за

винятком

кількох

найпростіших операцій, що здійснюються за довіреністю клієнта. Серед них
– послуги, що пов'язані з отриманням коштів за довіреністю з особового
рахунку або зберігання цінностей [4]. Розвиткові в Україні трастових
операцій перешкоджає ряд наступних факторів: слабкий розвиток фондового
ринку, відсутність нормативних актів, які б чітко регулювали повноваження
банків та механізм їх діяльності при управлінні цінними паперами клієнтів,
брак великих накопичених цінностей у фізичних осіб [2].
4. Консультаційні послуги банків полягають в наданні економічним
суб'єктам консультацій з аналізу фінансового ринку, прогнозуванні його
динаміки, проведенні оцінки цінних паперів, визначенні ймовірних ризиків
та ефективності вкладень тощо.
5. Депозитарна діяльність. Потреба в створенні депозитарної системи
викликана необхідністю нейтралізації операційних ризиків, суть яких полягає
у ймовірності несвоєчасної перереєстрації прав власності та розрахунків за
угодами щодо фінансових інструментів. Провідною ланкою, яка сприяє
зменшенню даних ризиків, є банківські установи, що можуть виконувати
роль зберігачів та реєстраторів.
Отже, здійснюючи мобілізацію та розміщення грошових ресурсів на
фінансовому ринку України, банки як головні інституційні учасники
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виконують провідну роль в процесі його функціонування. Якщо ринок
депозитів вважають сформованим і його розвиток здійснюється шляхом
вдосконалення методів мобілізації ресурсів та видів депозитів, то боргові
зобов'язання у формі цінних паперів виявилися тими елементами структури
фінансового ринку, для формування яких банки виступають у ролі
локомотиву процесу їх організації та функціонування.
Важливого значення набуває діяльність банківських інститутів на
фінансовому ринку України у ролі головних інвесторів, адже здійснюючи
портфельні інвестиції на фондовому ринку і виступаючи посередниками між
покупцями та продавцями цінних паперів, вони відіграють значну роль у
становленні вторинного ринку, рівень розвитку якого відображає фактичний
стан інвестиційних процесів у країні.
На сучасному етапі розвитку фінансового ринку спостерігається
зростання інтересу банків України до вкладень в цінні папери, але частка
операцій з цими фінансовими інструментами в об'ємі активних операцій
банківської системи є ще незначною, що можна пояснити зваженою
політикою керівництва банків щодо вкладень у фондові інструменти,
недостатнім розвитком фондового ринку та браком надійності інструментів
для фінансових інвестицій.
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Р. О. Оранська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасні проблеми організації бюджетного процесу
в Україні та запропоновано комплекс заходів, спрямованих на його
ефективну реалізацію.
Ключові слова: бюджет, бюджетний процес, Державний бюджет України,
проект бюджету, бюджетна резолюція.
Постановка проблеми. Одним із небагатьох важелів, який в умовах
ринкової економіки здатний реально забезпечувати управління економікою є
бюджетний процес. Однак, якщо організаційна, управлінська, інституційна
структури бюджетного процесу неефективні, вони самі можуть стати
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дестабілізуючими чинниками. У зв'язку з цим виникає необхідність
глибокого теоретичного переосмислення та методологічного опрацювання
підходів до бюджетного процесу як специфічного інструменту управління
державними фінансами у відносинах власності та повноважень всіх рівнів
влади, що принципово змінюються в сучасних умовах. Саме тому вважаємо
за доцільне з'ясувати основні недоліки та проблеми, що виникають при
організації та реалізації бюджетного процесу в Україні та розробити
рекомендації для їх усунення.
Особливої

актуальності

питання

формування

основних

векторів

розвитку бюджетного процесу набирають в умовах сьогодення, адже від
якості ухваленого закону про бюджет залежать основні напрями розвитку
країни на визначений період: буде країна орієнтована на соціальні потреби
населення чи увагу буде звернено на розвиток та модернізацію економіки.
Отже, науково обґрунтована організація бюджетного процесу є надзвичайно
важливою складовою розвитку суспільних фінансів. Від її вирішення
залежить ефективність перерозподілу коштів в економіці, своєчасність
фінансування державних зобов'язань і відповідних економічних програм.
Метою статті є виявлення проблеми розвитку бюджетного процесу в
Україні та векторів його розвитку.
Аналіз останніх наукових досліджень. Питання бюджетної системи та
бюджетної політики знайшли своє відображення в роботах сучасних
зарубіжних та українських науковців Так, проблеми впливу бюджетної
політики на економічний розвиток представлені в фундаментальних роботах
західних економістів Р. Барро, Д. Адшауера, Дж. Ейджела, Т. Лінда,
Х. Ольсона; існування стійкого взаємозв'язку між розміром держави і
темпами економічного зростання показано в роботах російських дослідників
А. Ілларіонова та Н. Півоварової; серед вітчизняних дослідників, які
займаються

зазначеними

проблемами

слід

виділити

О.Д.

Василика,

В.М. Гейця, І.О. Лютого, І.О. Луніну, А.М. Лаврова, С.І. Лушина,
І.Г. Лук'яненка, Д.В. Полозенка, І.Я. Чугунова, С.І. Юрія. Водночас,
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систематизація наукового доробку з досліджуваної проблематики має
незавершений характер оскільки залишається ряд проблемних питань щодо з
процесу формування та перспектив розвитку бюджетної системи України.
Виклад

основного

матеріалу.

Традиційно

бюджетний

процес

визначається як сукупність дій уповноважених органів держави та місцевого
самоврядування, що здійснюється на підставі норм бюджетного права, щодо
складання, розгляду, затвердження й виконання бюджетів, а також
складання, розгляду та затвердження звіту про їх виконання. Виходячи з
цього, у широкому розумінні бюджетний процес являє собою заснована на
владних повноваженнях діяльність відповідних органів, підпорядкована
суворим процедурам у галузі бюджету [2].
Бюджетний процес в Україні має циклічний та періодичний характер.
Бюджетний цикл, на відміну від бюджетного періоду, який дорівнює
календарному року, містить у собі проміжок часу від початку формування
бюджету на рік, що планується, до затвердження звіту про його виконання.
Отже, бюджетний цикл в Україні включає: період формування бюджету;
виконання бюджету; пільгові бюджетні терміни (час дії минулорічних
асигнувань по капітальних вкладеннях); період звітності. Нині в Україні
бюджетний цикл дорівнює близько 2,5 року.
Бюджетний процес складається з відповідних стадій, що визначаються
змістом і характером діяльності державних органів, унаслідок чого така
діяльність набуває нових якостей. Відповідно до п. 1 ст. 19 Бюджетного
Кодексу України стадіями бюджетного процесу визнаються:
- складання проектів бюджетів;
- розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України
(рішення про місцевий бюджет);
- виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про
Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет);
- підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету та прийняття
рішення щодо нього.
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Зазначені стадії проходять бюджети всіх рівнів, що становлять
бюджетну систему України: Державний бюджет і місцеві бюджети.
Виходячи з того, що джерелом утворення всіх бюджетів є національний дохід
країни, який має динамічний характер і залежить від розвитку економіки та
обчислюється, як правило, щорічно, законодавчі та виконавчі органи, що
беруть участь у складанні, затвердженні та виконанні бюджетів, щоразу поновому, здійснюють перегляд стану та розмірів доходів і видатків бюджету.
Усі

стадії

процесуальними

бюджетного
нормами

процесу

бюджетного

ретельно

права,

що

регламентовані
забезпечує

чітке

планування та додержання бюджетної дисципліни. При цьому зазначені
стадії слідують чітко послідовно, одна за одною та їх порядок не може бути
змінений ні в якому разі.
Окрім того, кожна зі стадій бюджетного процесу, як частина єдиного
процесу, має своє особливості. Так, кожна зі стадій складається з декількох
етапів, виконання яких є обов'язковим, має визначене коло суб'єктів, на
кожній стадії бюджетного процесу вирішуються питання, які не можуть бути
розглянуті в інший час, вони обмежується певними строками та закінчуються
певною дією.
Також слід зазначити, що бюджетний процес ґрунтується на відповідних
правових засадах, принципах, які є гарантією чіткого та неупередженого
планування, ефективного використання коштів, дотримання фінансової
(бюджетної) дисципліни та здійснення постійного контролю за виконанням
бюджетів і відбивають важливі риси бюджету. Такими засадами є як
принципи, що властиві бюджетній системі України взагалі, так і притаманні
тільки бюджетному процесу.
На нашу думку, ототожнення принципів побудови бюджетної системи
та організації бюджетного процесу є недоцільним, оскільки головною метою
виділення принципів бюджетної системи є побудова такої бюджетної
системи, яка за оптимального використання фінансових ресурсів держави
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відображає

державний

самостійністю

місцевих

(унітарний)
бюджетів,

устрій
а

України

метою

в

поєднанні

закріплення

із

принципів

бюджетного процесу має стати визначення ефективності його організації.
Отже, окрім принципів побудови бюджетної системи, закріплених ст. 7
Бюджетного кодексу України, бюджетному процесу властиві: принцип
розподілу бюджетних повноважень, принцип спеціалізації бюджетних
показників, принцип щорічності бюджету, принцип гласності, наочності,
достовірності та послідовності.
Важливим, з точки зору виконання контрольних функцій, є п. 2 ст. 19
Бюджетного Кодексу України, згідно з яким передбачається, що «на всіх
стадіях

бюджетного

процесу

здійснюється

контроль

за

дотримання

бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління
бюджетними коштами відповідно до законодавства». Водночас доводиться
констатувати, що хоча більш ніж за двадцять років незалежності бюджетний
процес в Україні пройшов складний еволюційний шлях, проте нині існує ціла
низка проблемних питань, які потребують негайного вирішення на різних
стадіях бюджетного процесу. Вважаємо, що детальний аналіз таких проблем
дозволить створити міцне підґрунтя для оптимізації бюджетного процесу в
Україні (рис. 1).
Однією

з

найскладніших

проблем,

що

завжди

супроводжувала

бюджетний процес в Україні було його прийняття, а точніше хронічна
несвоєчасність і неузгодженість дій органів державної влади при ухваленні
головного фінансового документа держави.
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Змістовні проблеми організації і реалізації бюджетного процесу в Україні

1. Проблеми на стадії прийняття бюджету
Несвоєчасність прийняття
Непрозорість бюджетного процесу
Вплив політичного середовища
Низька якість бюджету
Планування від досягнутого
Відсутність стратегічної орієнтації
2. Проблеми на стадії виконання бюджету
Необґрунтоване встановлення дефіциту бюджету та проблеми його
фінансування
Державний борг та необхідність його обслуговування
Фіскальна спрямованість податкової системи
Дисбаланс у фінансуванні місцевих бюджетів
Скорочення фінансування соціальних програм та капітальних видатків
Недоліки у застосуванні програмно-цільового методу у бюджетному процесі
3. Проблеми контролю та відповідальності
Неефективність використання бюджетних коштів
Посилення відповідальності розпорядників бюджетних коштів
Проблема «освоєння» бюджетних коштів та його ефективність
Відсутність дієвого механізму контролю за діяльністю бюджетних інститутів

Рис. 1. Сучасні проблеми організації і реалізації бюджетного процесу
в Україні
Надзвичайна проблематичність прийняття державного бюджету в
принципі (не говорячи про ухвалення його у встановлені законодавством
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терміни) обумовлюється дією низки інституційних кон'юнктурних чинників,
серед яких найбільш актуальними в Україні слід вважати такі: політична
нестабільність,

відсутність

політичного

консенсусу

між

впливовими

партіями, спроби лобіювання інтересів промислово-фінансовими групами,
відстоювання приватних інтересів представниками державної влади тощо [3].
Недоліки у плануванні бюджетних показників також створюють
перешкоди у формуванні якісного фінансового плану України. Йдеться про
те, що в нашій країні бюджет складається за умовами поточної діяльності,
тобто кожного року він є абсолютно новим документом. При цьому не
враховується стратегія розвитку держави, проте вирішальний вплив на
бюджетний процес чинять різні політичні сили, які відстоюють власні
інтереси.
Отже, якщо в Україні щороку триває боротьба за кожен із запланованих
показників, то в багатьох країнах ця проблема вирішується досить просто.
Наприклад, у Канаді значна кількість статей бюджету планується на декілька
років з відповідним коригуванням щороку залежно від зміни стратегічних
пріоритетів розвитку країни. При цьому відхилення від запланованого
показника з урахуванням рівня інфляції не повинно перевищувати 5%. Отже,
політичне середовище може впливати лише на 5% всього обсягу державних
фінансів, що значно спрощує процедуру прийняття бюджету.
Планування основних напрямів бюджетної політики на наступний рік
має важливе значення у підготовці проектів державного та місцевих
бюджетів. Формально в Україні намагаються впливати на процес розробки
бюджету за допомогою положень Бюджетної резолюції, проте на практиці
цей документ занадто формалізований і його зміст, як правило, не відповідає
проекту бюджету [2].
Низька якість бюджетного процесу в Україні також пояснюється
встановленим порядком планування бюджету. В Україні процедура
планування бюджету реалізується за схемою «згори-донизу», тобто спочатку
затверджується державний бюджет, у якому визначаються основні доходні
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джерела місцевих бюджетів, а потім плануються місцеві бюджети. Така
процедура є не зовсім оптимальною, оскільки в умовах достатнього рівня
автономності

місцевих

бюджетів

(що

декларується

бюджетним

законодавством), затвердження бюджету державного рівня та затвердження
місцевих бюджетів - це складові двох самостійних бюджетних процесів.
Важливою вадою бюджетного процесу в Україні, що виникає на стадії
прийняття, є його недостатня прозорість. Так, відповідно до Індексу
відкритості бюджету 2012 р., що проводиться кожні два роки та базується на
обсязі інформації, яку уряд надає громадськості в ході бюджетного процесу,
показник України щодо прозорості бюджету становив 62 бали (за шкалою від
0 до 100 балів). Слід відзначити, що порівняно з країнами Східної та
Центральної Європи – це середній показник. Сусідами по рейтингу України є
– Чехія (62 бали), Польща (64), Росія (60), Словаччина і Туреччина (57),
Італія і Португалія (58), Румунія (59) [4].
Результат України в Індексі відкритості бюджету засвідчує, що нині
прийняття бюджету в нашій державі є досить кулуарним і відірваним від
широкої громадськості процесом. Влада надає широкому загалу тільки деяку
інформацію про бюджет і фінансову діяльність центрального уряду впродовж
бюджетного року. Окрім цього, потрібно наголосити на відсутності
публічних слухань і обговорень. Щодо проведення круглих столів із питань
бюджетної політики та залучення до бюджетного процесу незалежних
експертів та аналітиків в галузі економіки та соціального розвитку держави,
то такі заходи є досить формалізованими і більшою мірою мають
декларативний характер.
Проекту бюджету бракує інформації про результати та наслідки
державної політики, позабюджетні фонди, квазібюджетну діяльність,
податкові пільги, непередбачувані та майбутні зобов'язання, а також про
фінансові та інші активи. Деталізовані показники за окремими статтями
бюджетів також не є публічними, що не дає можливості провести якісний
аналіз результатів й ходу виконання бюджетного процесу.
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Усі проаналізовані недоліки призводять до дисбалансу доходів і
видатків державного та місцевих бюджетів, що в Україні приймає форму
бюджетного дефіциту. Економічно необґрунтоване встановлення дефіциту
бюджету породжує проблему його фінансування, що стає головним
завданням на стадії виконання бюджету.
Як показує практика, у нашій країні використання дефіцитного
бюджетного фінансування не можна розцінювати як виважене. Це пов'язано
в

першу

чергу

з

недостатнім

державним

фінансуванням

розвитку

національної економіки, проведенням структурної перебудови, формуванням
ринкової інфраструктури та реформуванням інших сфер господарського
комплексу.
Проблема хронічного дефіциту бюджету викликає інші проблеми,
зокрема проблему державного боргу та необхідність пошуку джерел його
фінансування. Постійне зростання державного боргу призводить до
підвищення видатків Державного бюджету України на його обслуговування.
Важливою проблемою, що виникає на стадії виконання бюджету є
фіскальна

спрямованість

податкового

регулювання

діяльності

господарюючих систем. Цю проблему покликаний був розв'язати ухвалений
в 2010 році Податковий кодекс України, але, на жаль, поставленого завдання
не вдалося досягти.
Однією з гострих проблем бюджетного процесу в Україні залишається
незбалансованість міжбюджетних відносин у системі «держава-регіони»,
тобто існує дисбаланс у фінансуванні та самостійності місцевих бюджетів.
До комплексу проблем фінансування та розвитку місцевих бюджетів можна
віднести такі:
- низький рівень самостійності органів місцевого самоврядування;
- нечітке розмежування функцій між державною владою та місцевим
самоврядуванням;
- нерозвиненість місцевого оподаткування;
- незабезпеченість достатнім обсягом бюджетних коштів делегованих
державою повноважень органам місцевого самоврядування;
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- неефективне використання коштів місцевих бюджетів тощо.
Також до перелічених проблем хотілося б додати незацікавленість
органів місцевого самоврядування у розширенні власної дохідної бази.
На нашу думку, ключовою проблемою організації та реалізації
бюджетного процесу в Україні є контроль і відповідальність за виконанням
бюджету. Зокрема, проблема відповідальності криється в розумінні того, що
нині фінансується з бюджету зазвичай не результат, а сама функція. Отже, у
процесі розподілу фінансових ресурсів розпорядники бюджетних коштів
повинні їх «освоїти» у відведені терміни, а не ефективно інвестувати.
Контроль за виконанням бюджету в Україні здійснюється Рахунковою
палатою, яка не має права накладати фінансові санкції, адміністративні
стягнення до порушників бюджетного законодавства, а, отже, в цьому
випадку функція контролю не має результативного впливового значення.
Діяльність Рахункової Палати лише обмежується обов'язком інформувати
органи влади з питань дотримання бюджетного законодавства та витрачання
бюджетних коштів.
Нині можна стверджувати, що без реформи бюджетного процесу
неможливе подолання кризових явищ у соціально-економічному житті
України. Отже, бюджетна реформа є об'єктивною потребою сьогодення. Ми
вбачаємо

таке

реформування

інституційно-правового,

в

трьохвимірній

інституційно-організаційного

площині:
та

реформа

інституційно-

кадрового забезпечення [3].
Реалізація бюджетної реформи передбачає здійснення низки заходів, в
тому числі – утворення специфічних організаційно-управлінських інституцій,
метою діяльності яких є нормативно-правове та організаційно-кадрове
забезпечення реформи, а також координація дій законодавчої та виконавчої
гілок влади в питаннях складання, розгляду, затвердження, виконання
бюджету та звітування про його виконання в Україні.
Водночас, проведення структурних змін неможливе, якщо в країні не
буде відповідальної влади, яка не буде змінювати стратегічні орієнтири
соціально-економічного розвитку держави на протилежні та яка буде
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неупереджено оцінювати дії попередників і реально оцінювати свої сили.
Така влада можлива лише за наявності висококваліфікованих кадрів, які є
носіями «інституційної пам'яті», тому, важливо захистити працівників
державної служби і місцевого самоврядування, залучених до організації
бюджетного процесу від суто політичних ротацій.
Враховуючи

сучасну

соціально-економічну

ситуацію

та

процес,

спрямований на консолідацію всіх гілок влади з метою проведення
першочергових реформ, доцільним є утворення системи інституцій, здатної
не лише забезпечити узгодження політичних позицій щодо бюджетної
реформи, а й здійснювати функції моніторингу, поточного контролю,
інформаційно-методологічного забезпечення всього комплексу заходів,
спрямованих на модернізацію сучасної системи бюджетування в Україні.
Висновки. Підводячи підсумок, варто зазначити, що основними
векторами, здатними забезпечити ефективну реалізацію бюджетного процесу
в Україні є:
- забезпечення детальної та однозначної законодавчої регламентації всіх
аспектів бюджетних правовідносин на кожній зі стадій бюджетного процесу;
- забезпечення визначення остаточного переліку прав, обов'язків і
відповідальності органів і посадових осіб, що наділені бюджетними
повноваженнями;
-

посилення

впливу

інститутів

громадянського

суспільства

на

формування та реалізацію бюджетної політики держави;
- створення механізму забезпечення відкритості та прозорості діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування на кожній зі
стадій бюджетного процесу;
- забезпечення якісної та ефективної професійної підготовки персоналу,
зокрема підбору кадрів, які повинні мати не лише фахову спеціальність, а й
галузевий фах відповідно до специфіки роботи;
- дотримання принципу системності та наукового супроводження при
здійсненні заходів щодо реформування бюджетного процесу.
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Отже, зазначені проблемні аспекти організації бюджетного процесу в
Україні вимагають негайного вирішення на кожній його стадії, що в
перспективі дозволить забезпечити ефективне управління державними
фінансовими

ресурсами,

підвищити

результативність,

ефективність

і

прозорість використання бюджетних коштів, уникнути зриву бюджетного
процесу через політичні події, підвищити якість головного фінансового
документа держави та стане міцним підґрунтям для забезпечення соціальноекономічного розвитку України.
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А.В. Островерхова
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В
УКРАЇНІ
У статті розглянуто формулювання та визначення понять «валютний
ринок», «валютне регулювання». Визначено класифікацію інструментів
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впровадження валютної політики, місце Національного банку України у
процесі валютного регулювання та контролю. Проаналізовано ефективність
важелів валютного регулювання та контролю, що використовуються в
Україні.
Ключові слова: валютний ринок, валютний курс, валютне регулювання,
валютний контроль, Національний банк України.
В процесі переходу до ринкових відносин в Україні необхідною умовою
структурної перебудови економіки держави є модифікація та модернізація
валютної

політики,

вдосконалення

валютного

ринку,

встановлення

пріоритетних напрямів для розвитку валютного контролю та регулювання. В
процесі української євроінтеграції життєвоважливим стає питання розвитку
валютного регулювання та процесу лібералізації валютних відносин в плані
спрощення міжнародного обміну товарами, послугами, капіталами, переходу
до гнучкого обмінного курсу.
Серед науковців, що приділили увагу даному питанню можна
виокремити наступних: Д. Френкеля, О. Хампейджема, Р. Фатума, П. Кенена,
С. Моїсєєва, А. Навой,

В. Батковського, О. Береславську, Д. Бєляєва,

А. Даниленко, А. Матіосома, В. Стельмаха та ін. Але, незважаючи на
актуальність даної тематики загального консенсусу у пропозиціях щодо
вдосконалення процесу впровадження валютної політики в Україні

не

досягнуто.
Метою дослідження є узагальнення інформації про валютну політику
України, валютне регулювання та контроль, важелі валютного регулювання,
які використовуються урядом Україні, проведення порівняльного аналізу їх
ефективності та пропозиції щодо їх удосконалення.
Валютна політика є еластичною по відношенню до усіх сфер
національної та міжнародної економік, тому інструменти та процес її
впровадження повинні бути виваженими та дієвими. Основним плацдармом
для реалізації валютної політики є валютний ринок.
Валютний ринок – це, з одного боку, сукупність відносин щодо
здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, інших валютних
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цінностей, цінних паперів у іноземній валюті та руху іноземних капіталів; з
іншого боку, сукупність інститутів та інституційних механізмів, за допомогою
яких, здійснюються операції з іноземною валютою; з третього боку, офіційні
фінансові центри, в яких зосереджено здійснення валютних операцій.
Український

валютних

ринок

є

складовою

частиною

світового

валютного ринку, де здійснюються обмінні та депозитно-кредитні операції з
іноземною валютною відповідно до чинного законодавства у сфері
валютного регулювання і валютного контролю [3].
Інструменти валютної політики — це ті прийоми, важелі, методи, які
використовуються для впливу на валютні відносини суб‘єктів ринку з метою
реалізації завдань валютного регулювання і валютного контролю в країні.
Економічні інструменти валютної політики передбачають використання
різних засобів стимулювання економічної зацікавленості суб‘єктів ринку у
здійсненні тих чи інших валютних операцій з метою впливу на динаміку
обмінного курсу та інші макроекономічні параметри розвитку національного
господарства.
Адміністративні

інструменти

валютної

політики

передбачають

сукупність заходів з нормативно-правового регулювання різноманітних
аспектів функціонування валютного ринку країни та діяльності його
учасників. Основним напрямом адміністративного регулювання валютних
операцій є політика валютних обмежень [4].
Роль державних інституцій у імплементації валютної політики є
провідною. Уряд і центральний банк України впроваджують валютну
політику в двох аспектах:
- поточному (тактичному);
- довгостроковому (стратегічному).
Поточна реалізація політики містить в собі щоденне оперативне
регулювання наявної кон‘юктури валютного ринку.
Основною метою поточної валютної політики є:
- Підвищення

ефективності

зовнішньоекономічних

проведення політики курсоутворення;
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зв‘язків

через

- Забезпечити стабільність у сфері обміну, що опосередковується
використанням іноземної валюти;
- Підвищити ліквідність національних грошей;
- Підтримати збалансованість статей платіжного балансу [2].
Впровадження будь якої політики неможливе без контролю та
регулювання процесів її реалізації та виконання. Визначення поняттю
«валютне регулювання» формулювали багато науковців, але найбільш
узагальнююче та влучне надає Бездітко Ю.М.
Валютне регулювання – це діяльність держави та уповноважених нею
органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку
проведення операцій з валютними цінностями [1].
В Україні валютне регулювання базується на Конституції України,
Законі України "Про Національний банк України" [9], Декреті Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю"

[6],

Митному

зовнішньоекономічну

кодексі

діяльність"

України,

[8],

а

Законі

також

України

"Про

нормативних

актах

Національного банку України, що визначають правові засади організації
валютного регулювання й контролю [5].
Валютне регулювання та контроль здійснюються на двох рівнях:
1. міжнародному - через систему міжнародних валютних організацій,
союзів і угод, що діють на міждержавній і транснаціональній основі та
служать засобом реалізації взаємного інтересу контрагентів і забезпечення
конструктивної конкуренції. Функції регулювання міжнародних валютних
відносин покладені світовою співдружністю на Міжнародний валютний фонд
(МВФ), який керується у своїй діяльності статутом Фонду і спільно
прийнятими країнами-учасницями постановами та домовленостями;
2.

національному

(державному)

-

шляхом

використання

таких

інструментів валютного регулювання, як девальвація та ревальвація, валютна
інтервенція, валютні обмеження, механізм регулювання платіжного балансу
країни, а також через політику підтримки конвертованості національної
валюти. Механізм регулювання на національному рівні, його інституційні
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структури, принципи та нормативні параметри визначаються законодавчими
актами кожної країни [11].
Основними

економічними

інструментами

впровадження валютної

політики є:
- Дисконтна політика;
- Дивізна політика;
- Регулювання режиму валютного курсу;
- Девальвації та ревальвації валют.
До ключових адміністративних інструментів можна віднести валютні
обмеження, а саме:
- Формування нормативно-правової бази роботи валютного ринку;
- Регламентація окремих видів валютних операцій;
- Валютні блоки.
Одним з найбільш важливих та дієвих адміністративних важелів
валютного регулювання є валютна інтервенція.
Валютна інтервенція Ғ це пряме втручання Центрального Банку країни
у функціонування валютного ринку за допомогою купівлі-продажу іноземної
валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці [1].
В Україні валютна інтервенція є основним методом НБУ, за допомогою
якого здійснюється національне регулювання валютного курсу та контроль за
коливаннями валютного курсу гривні.
Основними заходами, які здійснює НБУ, імплементуючи засади
політики валютної інтервенції з метою призупинення девальвації курсу
гривні до інших валют, є:
1) підвищення

облікової

ставки

центрального

банку

та

норми

обов'язкового резервування комерційних банків;
2) заборона українським комерційним банкам кредитувань із ЛОРОрахунків банків-нерезидентів гривневими коштами, пролонгація раніше
укладених

кредитних

угод

та

розміщення

гривневих

кореспондентських рахунках банків-нерезидентів тощо.
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депозитів

на

Основним недоліком валютної інтервенції є те, що вона ефективна в
короткостроковому

періоді

і

не

може

забезпечити

високого

рівня

макроекономічних показників, від яких на пряму залежить стабільність
національної грошової одиниці [7].
Валютні обмеження являють собою сукупність заходів та нормативних
правил, установлених на законодавчому або нормативному порядку та
спрямованих на досягнення рівноваги у платіжному балансів, підтримання
стабільності курсу національної грошової одиниці та досягнення інших
цілей. Валютні обмеження застосовуються, зокрема, за умов хронічних та
досить великих дефіцитів торгівельних балансів. За таких умов країна
змушена

вводити

певні

валютні

обмеження

з

метою

досягнення

збалансованості зовнішніх платежів та надходжень.
Форми валютних обмежень досить різноманітні. Вони виявляються у
встановленні певного розміру продажу валютних надходжень експортерів, іноді
в ліцензуванні продажу іноземної валюти імпортерам, а також у формі заборони
на ввіз та вивіз валютних цінностей без спеціальних дозволів, в обмеженні прав
фізичних осіб на володіння та розпорядження іноземною валютою. У сфері
руху капіталів та кредитів регулюванню підлягають іноземні інвестиції, вивіз
прибутків, а також залучення приватними компаніями зовнішніх позик і
кредитів, переведення останніх у національну валюту [1].
Валову частку у структурі валютних операцій та, відповідно,
валютного регулювання та контролю займають і приватні грошові перекази
громадян України. Через масові еміграційні процеси обсяги та періодичність
грошових переказів із-за кордону щорічно зростав до 2013 року, в чому
можна переконатись переглянувши табличку 1.
Таблиця 1
Динаміки обсягів приватних грошових переказів в Україну,
млн.дол США
Рік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Загальний обсяг переказів

5370

5862

7019

7526

8537

6489
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Різний спад обсягів переказів зумовлений багатьма факторами, але
найбільш значущими серед них є використання Національним банком
України валютних обмежень щодо зняття готівки взагалі та в іноземній
валюті зокрема. Зниження показників притоку валюти у країну на 23,98% у
2014 році порівняно з 2013 є одним з факторів зростання її вартості по
відношенню до гривні. Кожен найменший крок та рішення НБУ мають
післядію, які в масштабі країни перетікають у значущі наслідки.
Одним із методів валютного регулювання є обов‘язковий продаж
валютних надходжень резидентів від здійснення експортних операцій.
Обов‘язковий продаж валюти може мати різний вплив на стан валютного
ринку залежно від того чи іншого режиму валютних курсів на різних етапах
розвитку економіки [1].
Доцільність використання тих чи інших валютних інструментів, важелів,
механізмів відображається на загальному рівні розвитку економіки та
розвитку

держави.

Використання

адміністративних

важелів

часто

спричиняють панічні настрої у населення, тому їх впровадження повинно
бути максимально виваженим та обумовленим низкою вагомих факторів.
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Становлення національної економіки України тісно пов‘язано з
функціонуванням комунальної сфери як пріоритетної і соціально значущої
складової

системи

господарювання,

що

виконує

функцію

по

життєзабезпеченню населення та суб‘єктів господарювання. Діяльність
комунальної сфери створює необхідну основу для розвитку та ефективного
функціонування економіки країни в цілому.
У

сучасних

умовах

господарювання

для

більшості

суб‘єктів

господарювання комунальної сфери актуальними є питання фінансового
забезпечення своєї діяльності та підвищення ефективності використання наявних
фінансових ресурсів у зв‘язку з кризовим фінансовим та технічним становищем.
Фінансовий стан комунальної сфери України характеризується як
незадовільний.

Відсутність

необхідного

обсягу

фінансових

ресурсів,

відволікання значних сум оборотних коштів у дебіторську заборгованість,
наявність значного морального та фізичного зносу основних засобів є
причиною

погіршення

якості

комунальних

послуг

та

періодичних

техногенних криз.
Нестача фінансових ресурсів у комунальній сфері, об‘єктивно вимагає
пошуку

нових

та

вдосконалення

існуючих

підходів

до

визначення

концептуальних засад її фінансового забезпечення. Саме тому проблеми
фінансового забезпечення комунальної сфери становлять предмет досліджень
багатьох вітчизняних і зарубіжних економістів. Серед них: О. Бєляєв, М. Білик,
П. Буряк, М. Бутко, Н.Внукова, В. Кравченко, Г. Крамаренко, В. Ніколаєв,
Г. Онищук, Л. Панкевич, А. Рибак, В. Студинський, О. Лилик та ін..
Комунальна власність — це конкретне майно, фінансові та інші ресурси,
що належать територіальній громаді. Об‘єктами комунальної власності є майно
органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства та організації,
майнові частки в статутних фондах господарських товариств, природні ресурси,
об‘єкти соціальної інфраструктури, місцевий бюджет, позабюджетні фонди,
цінні папери. На практиці у комунальній власності знаходяться заклади
соціальної сфери, майно органів місцевого самоврядування, підприємства
житлово-комунального господарства та місцевий бюджет.
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В структурі комунальної власності, що склалася в Україні переважають
об‘єкти, які є потенційними фінансовими центрами-реципієнтами: освіта —
36,3%; державне управління — 23,3%; охорона здоров‘я та соціальна допомога
— 9,5%; колективні, громадські та особисті послуги — 8,5% [1, с.131].
Фінансова діяльність
деякі

особливості.

підприємств комунальної форми власності має

Діяльність

таких

підприємств

має

комплексний

міжгалузевий характер і безпосередньо впливає на умови проживання, праці
та відпочинку людей. Мета їх діяльності — якісне обслуговування
замовників та населення щодо надання відповідних послуг. Ці підприємства,
які є складовою місцевого господарства, мають специфіку організації
фінансових відносин. Так підприємства частково утримуються з місцевих
бюджетів. Фінансова діяльність підприємств комунальної форми власності
опосередковує собою систему грошових відносин, які виникають у зв‘язку з
формуванням та використанням фінансових ресурсів з метою забезпечення
ефективного функціонування відтворювального процесу і соціальної сфери.
Враховуючи
забезпеченням

особливості
цієї

сфери

комунальної

пропонується

сфери,
розуміти

під

фінансовим

відносини

щодо

формування та розподілу фінансових ресурсів, що надійшли від споживачів
комунальних послуг, банківських установ, контрагентів, державного та
місцевих бюджетів для виконання покладених на неї завдань, підвищення
ефективності функціонування суб‘єктів господарювання цієї сфери.
До

основних

джерел

фінансового

забезпечення

суб‘єктів

господарювання комунальної сфери можна віднести:
– оплата послуг споживачами – надходження коштів за спожиті
комунальні послуги;
– бюджетне фінансування – надання коштів з державного та місцевих
бюджетів у вигляді дотацій, субсидій та субвенцій;
– кредитування – надання довгострокових та короткострокових
кредитів державою та суб‘єктами кредитної система на принципах
повернення, платності, строковості та забезпеченості;
– інвестування – залучення грошових коштів інвесторів, з метою
отримання додаткового доходу або інших економічних вигід ;
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– лізинг – надання майна в платне користування і на певний строк з
метою одержання додаткового доходу.
Загальну схему фінансового забезпечення комунальної сфери в умовах її
реформування представлено в наступному вигляді (рис. 1).
Фінансове забезпечення

Формування фінансових ресурсів

Розподіл фінансових ресурсів

Інструменти
регулювання
фінансового
забезпечення

Покриття
витрат

Оплата послуг
споживачами

Ціна

Поточних
витрат

Бюджетне фінансування

Субсидії

Капітальних
витрат

Кредитування

Податки

Інвестування

Дотації

Джерела фінансового
забезпечення

Витрат на
розвиток (на
інноваційноінвестиційну
діяльність)

Лізинг

Інформаційна база
Статистичні матеріали,
дані фінансової
звітності, тарифні
ставки, методичні
вказівки та ін.

Нормативно-правова база
Закони Верховної Ради,
Укази Президента,
Постанови Кабінету
Міністрів, накази, листи
міністерств і відомств та ін.

Методи
Планування,
стимулювання,
ціноутворення,
оподаткування,
страхування.

ФІНАНСОВИЙ СТАН СУБ‘ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

Рис. 1 Схема фінансового забезпечення комунальної сфери
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Особливої уваги серед джерел фінансового забезпечення комунальної
сфери заслуговують кошти споживачів комунальних послуг та кредити.
Використання коштів споживачів, як джерела фінансових ресурсів,
можливе лише за наявності їх економічної зацікавленості. В якості гаранта
виступить попередня оплата цими коштами комунальних послуг, що будуть
спожиті в майбутніх періодах, а в ролі економічного фактору виступить
гарантування оплати послуг в обсязі залучених коштів за тарифами діючими
на момент внесення коштів.
Залученню кредитних ресурсів перешкоджає їх висока вартість в
порівнянні з низькою рентабельністю підприємств комунальної сфери та
відсутністю інвестиційно-привабливого середовища.
Але необхідно зазначити, що фінансове забезпечення та фінансовий стан
суб‘єктів господарювання комунальної сфери мають взаємний вплив, а отже
з метою його покращення необхідно впроваджувати системний підхід при
формуванні фінансових ресурсів. Запровадження системного підходу у
суб‘єктів господарювання комунальної сфери дозволить враховувати вплив
всіх елементів системи фінансового забезпечення на його обсяг, здійснювати
диверсифікацію джерел фінансових ресурсів, а також впливати на
здешевлення вартості фінансових ресурсів.
З метою підвищення ефективності фінансового забезпечення необхідно
враховувати ряд факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які
здійснюють на нього безпосередній вплив (рис. 2).
Разом з тим, постає питання про визначення критеріїв рівня достатності
фінансового забезпечення. Оскільки, комунальна сфера є монополією, а
майно

суб‘єктів

територіальної

господарювання

громади

то

комунальної

необхідно

окремо

сфери

є

власністю

розглядати

фінансове

забезпечення необоротних та оборотних активів.
Під час розгляду достатності фінансового забезпечення суб‘єктів
господарювання комунальної сфери, в залежності від рівня фінансової
забезпеченості необоротних і оборотних активів можна виділити три групи
суб‘єктів господарювання.
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Фактори впливу на фінансове забезпечення

Внутрішні

Зовнішні

Нарощування обсягів прибутку

Бюджетна політика

Підвищення якості фінансового
менеджменту

Податкова політика
Амортизаційна політика

Скорочення витрат

Інвестиційна політика

Вдосконалення технічної бази

Кредитна політика

Впровадження енергозберігаючих
технологій

Цінова політика
Платоспроможність та
платіжна дисципліна

Ефективне використання трудових і
матеріальних ресурсів

Рис.2 Фактори впливу на фінансове забезпечення суб’єктів
господарювання комунальної сфери.
В основі визначення рівня фінансової забезпеченості покладено
значення показника «чистий грошовий потік» [5, с. 142].
До першої групи, або фінансово-забезпечених слід віднести суб‘єктів
господарювання, в яких надходження обсягів фінансових ресурсів від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності значно перевищують
обсяги їх видатків.
До другої групи, або до недостатньо фінансово-забезпечених суб‘єктів
господарювання, відносяться підприємства в яких обсяги надходження
фінансових ресурсів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
майже повністю відповідають обсягам їх видатків.
У разі якщо обсяги видатків фінансових ресурсів перевищують обсяги їх
надходжень, то це свідчить про фінансову незабезпеченість суб‘єктів
господарювання комунальної сфери.
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Джерелом формування фінансового забезпечення є фінансові ресурси, а
отже дослідження фінансового забезпечення неможливе без розгляду
питання щодо сутності фінансових ресурсів.
При управлінні фінансовим забезпеченням суб‘єктів господарювання
комунальної

сфери,

на

нашу

думку,

необхідно

керуватись

такими

принципами:
– повнота і достовірність врахування потреб в комунальних послугах
певних груп населення;
– оптимізації витрат на виробництво послуг;
– стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку;
– диверсифікації фінансових ресурсів;
– забезпечення прозорості прийняття рішень щодо цінової політики;
– залучення громадськості до участі у вирішенні питань розвитку
комунальної сфери;
– відповідність фінансового забезпечення задекларованим гарантіям
задоволення комунальними послугами населення;
– фінансова та організаційна децентралізація комунальної сфери;
– адекватність нормативно – правової бази задачам розвитку
комунальної сфери і підвищення ефективності її функціонування.
З огляду на те, що місцева влада з року в рік змушена працювати в
умовах обмеження власних фінансових ресурсів і глибокої залежності від
державного

бюджету,

а

місцеве

житлово-комунальне

господарство

знаходиться у катастрофічному стані, що сприяє негативним соціальним
настроям у суспільстві, органами місцевого самоврядування продовжуються
прийматись рішення про відчуження комунального майна без впровадження
системи

планування

та

управління

бюджетними

коштами

в

середньостроковій перспективі. Здебільшого рішення про відчуження майна
та використання коштів від його продажу приймаються без прийняття
бюджетних

програм,

які

передбачають
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обґрунтованість

прийнятих

управлінських

рішень

та

визначення

ефективності

використання

бюджетних коштів за встановленими показниками. Це свідчить про
превалювання фіскальних чинників під час відчуження та управління
комунальним

сектором

економіки.

Сучасна

система

фінансового

забезпечення місцевого самоврядування в Україні скоріше стимулює
споживацькі настрої у витрачанні коштів, а не активну мобілізацію коштів
з можливих джерел. Вона спрямована на підтримку не самодостатніх (тих,
що володіють власною фінансовою базою), а дотаційних територіальних
громад та регіонів, оскільки діє правило – чим менше коштів поступає до
місцевих бюджетів за рахунок власних джерел, тим більше вилучень слід
чекати в наступному бюджетному році. І навпаки, чим менше таких
надходжень, тим більше коштів поступає до місцевих бюджетів коштів з
державного бюджету. Органи місцевого самоврядування не мають
стимулів для більш ефективного розвитку інфраструктури, оскільки
вигідніше залишатися реципієнтом, ніж переходити у розряд донорів
[6, с. 109-113].
Отже, цілком очевидним на сучасному етапі розвитку України та її
регіонів є той факт, що система розробки концепцій, прогнозування,
планування і розробка програм соціально-економічного розвитку повинні
стати структурно-визначальною складовою загальної системи державного
регулювання, дієвим інструментом реалізації економічної політики держави.
В них повинен бути представлений розгалужений та узгоджений комплекс
перспективних

заходів

та

стратегічних

завдань,

який

уможливлює

переведення економіки України на траєкторію економічного зростання.
Висновки.

Формування

фінансових

ресурсів

органів

місцевого

самоврядування повинне бути побудоване на принципово нових підходах і
методах, що визначають політику органу місцевого самоврядування щодо
управління об‘єктами права комунальної власності, враховуючи особливості
кожного регіону.
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У комунальній сфері нагромадилося багато складних проблем, які
потребують якнайшвидшого вирішення, без чого неможливі подальший
розвиток країни. Комунальний сектор економіки потребує докорінного
реформування з метою забезпечення його розвитку, формування ринкових
механізмів

господарювання,

зміцнення

матеріально

—

технічної

та

фінансової бази, забезпечення прибутковості комунальних підприємств.
Основними напрямами реформування ВКГ мають бути:
формування ринку послуг, створення конкурентного середовища.
істотне підвищення якості послуг, розширення їх переліку;
проведення економічно обґрунтованої цінової політики;
підвищення ефективності управління об‘єктами ВКГ;
формування соціально партнерства підприємств з органами місцевого
самоврядування, активізація роботи відповідних дорадчих і консультаційних
служб.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті розглянуто механізм формування бюджету Пенсійного фонду у
системі

пенсійного

забезпечення,

встановлено

проблеми

наповнення

Пенсійного фонду, проблема пенсійного віку розглядається в якості однієї з
центральних

проблем

солідарної

пенсійної

системи

у

контексті

стабільності функціонування систем пенсійного забезпечення, окреслено
основні шляхи вирішення проблем солідарної пенсійної системи в Україні з
урахуванням міжнародного досвіду.
Ключові слова: пенсійна система, Пенсійний фонд України, фінансовий
механізм, фінансові ресурси, солідарна система, бюджет Пенсійного фонду,
пенсійний збір, страховий внесок, пенсійний вік .
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки країни
досить актуальним є питання формування та наповнення бюджету
Пенсійного фонду та реформування системи пенсійного забезпечення
громадян в цілому. Крім того в Україні дуже гостро стоїть проблема
пенсійного навантаження: в середньому на одного працюючого припадає
один пенсіонер. В країнах Європи цей показник становить майже два до
одного. За таких умов є очевидним, що система пенсійного забезпечення в
Україні знаходиться в кризовому стані й потребує вдосконалення як
організаційно-економічної моделі, так і механізмів управління та формування
бюджету фінансовими ресурсами. Реформування солідарної пенсійної
системи в Україні потребує й вдосконалення її фінансового механізму на
науково обґрунтованих засадах. У зв'язку з цим актуальним завданням науки
і практики державного управління постає необхідність вивчення проблем та
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визначення напрямів подальшого вдосконалення фінансового механізму
системи пенсійного забезпечення в Україні.
Цілі статті. Розглянути джерела формування та накопичення бюджету
Пенсійного фонду, визначити основні шляхи вирішення проблем солідарної
пенсійної системи в Україні та сформувати напрями вдосконалення
механізму формування фінансових ресурсів Пенсійного фонду.
Сучасні дослідження та публікації. Проблему удосконалення механізму
формування бюджету Пенсійного фонду та оптимізації пенсійних систем
загалом розробляють як вітчизняні, так і закордонні вчені: У. Шарп, Г.К.
Мактаггарт, Ф.Дж. Фабоцци, Е.К. Фултц, Е.М. Лібанова, П.М. Макаренко,
С.В. Богачов, Н.М. Гуменюк, Б.О. Зайчук, Ю.В. Пасічник, Л.Ю. Мельник,
О.Н. Опришко, І.Л. Сазонець, В.О. Скоропадська, В.М. Шумський та ін.
Водночас огляд наукових публікацій з проблем солідарної системи
пенсійного забезпечення дозволяє зробити висновок про необхідність
оновлення актуальності інформації про фінансовий стан системи пенсійного
забезпечення та заходи фінансової стабілізації пенсійної сфери.
Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні історично
сформувалася однорівнева модель пенсійного забезпечення на засадах
солідарності поколінь, яка за радянських часів повністю узгоджувалася з
командно-адміністративною системою. На жаль, в умовах ринкової
економіки така пенсійна система виявилася вкрай неефективною та
нездатною забезпечити адекватне заміщення пенсією заробітку, втраченого у
зв'язку із старістю, та запобігти поширенню бідності серед людей похилого
віку. Свідченням цього є зарубіжний досвід.
Проте солідарна система ще багато років залишатиметься важливим
елементом пенсійної системи України, оскільки це найкраща система для
забезпечення мінімальних, але гарантованих пенсій і захисту літніх людей
від бідності. В Україні поки що не створено умови для безпечного
заощадження громадян. Макроекономічна нестабільність, наявне безробіття,
відсутність надійних ощадних рахунків, а на додаток економічна криза
558

змушують

громадян

покладатись

на

солідарну

систему

пенсійного

забезпечення [8, c. 22].
Пенсійний фонд України (ПФУ) відіграє основну роль у пенсійном
забезпеченні

громадян,

виступаючи

страховиком,

тобто

учасником

пенсійного страхування, і водночас він є органом, який здійснює керівництво
та управління солідарною системою [2]. Отже, Пенсійний фонд – це
установа, що виконує зобов'язання держави щодо пенсійного забезпечення її
громадян.
Бюджет Пенсійного фонду – це план утворення й використання
цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків та
інших джерел, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» [6]. А основним джерелом наповнення
бюджету Пенсійного фонду є внески, нараховані на фонд заробітної плати,
що сплачуються роботодавцями від імені їх працівників, і внески
самозайнятих осіб. Вони складають основну частку і є власними доходами
Пенсійного фонду.
Напрями використання коштів Пенсійного фонду визначені ст. 73
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і
включають виплату пенсій у солідарній системі; надання соціальних послуг,
передбачених цим законом; оплату послуг із виплати та доставки пенсій та
формування

резерву

коштів

Пенсійного

фонду;

фінансування

адміністративних витрат, пов'язаних із виконанням функцій, покладених на
органи Пенсійного фонду [6].
Основою

пенсійної

системи

України

є

те,

що

довгий

час

залишатиметься розподільний механізм, на який в період кризи впливає ціла
низка факторів різної природи: економічні, соціальні, демографічні,
політичні.
На думку Ю. М. Воробйова, дослідження діючої солідарної пенсійної
системи необхідно проводити, виходячи з трьох основних складових:
економічної, соціальної та демографічної [1, с. 6].
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Економічна складова аналізу повинна дати відповідь щодо сучасного
стану фінансової стабільності солідарної пенсійної системи через діагностику
доходів та видатків Пенсійного фонду України та їх балансування. Соціальна
складова

загальнодержавного

визначає

питання

солідарності

обов‘язкового
та

пенсійного

справедливості

страхування

розподілу

пенсій,

адекватності виплат соціальним умовам країни.
Демографічна складова пов‘язана з питанням статевовікової структури,
демографічного навантаження та з ключовою проблемою пенсійного віку.
З економічної точки зору солідарний рівень системи пенсійного
забезпечення в Україні є фінансовою основою для акумулювання коштів в
єдиному загальнодержавному Пенсійному фонді та здійснення їх розподілу
серед категорій пенсіонерів за певними правилами.
Бюджет Пенсійного фонду затверджується Кабінетом Міністрів
України. Тимчасово вільні засоби за відсутності заборгованості з виплати
пенсій можуть бути використані фондом виключно на придбання державних
цінних паперів. Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок
Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних
органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку.
Низка демографічних чинників, що коротко описується низьким рівнем
народжуваності та смертності одночасно, є характерною як для всіх
розвинених країн, так і для України. Можна стверджувати, що фінансова
криза поглибила кризу демографічну. Статистичні дані щодо тривалості
життя

населення

України

породжують

суперечки

навколо

питання

необхідності підвищення пенсійного віку ( див. табл. 1). З одного боку,
аргумент про коротку тривалість життя, особливо у чоловіків, на
пострадянському просторі є доведеним фактом, з іншого – статистика
свідчить про високий рівень смертності у молодому віці: якщо чоловік
доживає до пенсійного віку, то в середньому живе на пенсії ще 12 років
(жінки, що доживають до пенсійного віку, живуть на пенсії в середньому 24
роки). Безперечно, підвищення пенсійного віку, який був встановлений ще у
30-х роках минулого сторіччя, не уникнути, проте необхідно робити це
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поступово. Майже усі країни Європи пройшли крізь болісні пенсійні
реформи, що передбачали підвищення пенсійного віку. В січні поточного
року в черговий раз було підвищено пенсійний вік з 65 до 67 років в Іспанії.
Найбільші профсоюзи країни UGT і CCOO погодились на такий крок через
тягар великого зовнішнього боргу країни [4].
Таблиця 1
Прогноз вікової структури населення України [4]
Основні показники

2000 рік

2015 рік

2020 рік

2030 рік

2050 рік

населення,%

95,7

89,1

85,2

81

72,7

демографічне
навантаження, %: (65 і
старше)/(15–64)

20,3

22,3

24,8

30

38,6

населення пенсійного віку
(55+/60+)/
населення працездатного
віку (16–54/59), %

41,6

40,5

49,1

53,1

72,1

Існуючий в Україні сумарний розмір пенсійного збору є одним із
найвищих у Європі, що пов'язано не лише з високим рівнем старіння
населення, а і з національними особливостями зайнятості та соціального
захисту. При цьому для роботодавців розмір пенсійного збору (станом на 1
січня 2014 р.) становить 33,2% фонду заробітної плати, для працівників – 25%, тобто роботодавці сплачують понад 94% загального обсягу пенсійних
внесків. У більшості європейських країн 2/3-3/4 загального розміру внесків
обов'язкового пенсійного страхування сплачує роботодавець, решту 1/3-1/4 –
працівник. Деякі країни використовують близький до паритетного розподіл
(Велика Британія, Польща, Словенія), у Нідерландах працівники сплачують
3/4 загального розміру внесків [7, с. 72].
Аналіз світового досвіду доводить, що цю проблему частіше
вирішують за рахунок збільшення пенсійного віку. В усіх країнах, де
реформувалися пенсійні системи, вік виходу на заслужений відпочинок
подовжено. Чоловіки виходять на пенсію у 65 років, жінки – у 45 років у
561

Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Словенії, в Данії і для чоловіків,
і для жінок пенсійний вік встановлено у 67 років а в Японії – у 70 років.
Отже, мову треба вести не про підвищення розміру пенсійного збору
загалом, а про перерозподіл тягаря його сплати для забезпечення
пропорційної участі роботодавця та працівника. Збільшення розміру внеску,
який сплачують безпосередньо застраховані особи, на наш погляд, посилить
зацікавленість працівників у детінізації їх заробітної плати, сприятиме
формуванню самозабезпечувальних настанов і стимулюватиме працівників
до активнішої участі у пенсійному страхуванні.
Резерви фінансової стабілізації пенсійної системи пов'язані із залученням
до пенсійного страхування якомога ширших верств населення. Сьогодні більше
чверті зайнятого населення не бере участі в пенсійному страхуванні. Це
пов'язано передусім зі специфікою способів реалізації економічної активності
населення України, адже 4,7 млн зайнятих осіб працюють у неформальному
секторі економіки. Це переважно особи, зайняті в особистому селянському
господарстві (3,1 млн осіб). Причому 80% зайнятих у неформальному секторі
економіки становлять особи працездатного віку [3, с. 88-89].
Вирішувати основні проблеми солідарної пенсійної системи можливо
декількома шляхами або їх комбінаціями [1, с. 12-13]:
– варіації зменшення солідарної пенсійної підтримки, такі як
номінальне скорочення пенсій, нівелювання надбавок та приведення всіх
пенсійних

виплат

до

деякого

мінімального

рівня

із

невеликими

відхиленнями;
– зміна пенсійного віку – до даної групи заходів відносяться
збільшення пенсійного віку, вирівнювання пенсійного віку для жінок та
чоловіків, скасування або скорочення програм по достроковому виходу на
пенсію, посилення контролю за процесом отримання інвалідності та оцінкою
умов праці, що має на меті усунення фальсифікацій та упередженості в цій
сфері, ліквідація права на дострокову пенсію;
– фінансові механізми, такі як припинення індексацій пенсій,
перерахування

пенсій

на

окремі

накопичувальними одночасно.
562

рахунки,

що

є

пенсійними

і

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те,
що ефективно функціонуюча пенсійна система справляє визначальний вплив
на суспільний та економічний розвиток країни і тому вирішення зазначених
вище актуальних проблем пенсійного забезпечення не лише сприятиме
зростанню добробуту населення, а й створить потужне джерело інвестицій в
економіку України, що є особливо необхідним сьогодні.
Вдосконалення солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні
повинно включати ряд заходів щодо обґрунтованої зміни пенсійного віку,
зменшення навантаження на розподільну систему шляхом розвитку додаткових
механізмів пенсійного забезпечення та ряд параметричних реформ.
Діяльність Пенсійного фонду України має бути і надалі спрямована на
забезпечення реалізації державних соціальних гарантій та соціального
захисту населення, фінансової стабільності пенсійної системи та посилення
дії страхових принципів у солідарній системі. Велике значення має
ефективна організація та управління формуванням та виконанням бюджету
Фонду, координація роботи головних та районних управлінь з виконання
відповідних

бюджетів,

забезпечення

надходження

усіх

визначених

законодавством доходів та цільового і ефективного витрачання коштів.
Щодо удосконалення механізму формування бюджету Пенсійного
фонду можуть бути питання ефективного та цільового використання коштів,
удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи
контролю за витрачанням коштів, перегляду системи призначення пенсій
пільговим категоріям громадян.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ РИНКУ
В даній статті розглянуто сутність та особливості формування
фінансових ресурсів підприємств в умовах ринку. Узагальнено напрямки
використання фінансових ресурсів підприємства. Визначено загальні підходи
до формування та ефективності використання фінансових ресурсів
підприємства. Досліджено проблему управління фінансовими ресурсами
підприємства.
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Ключові слова: фінансові ресурси підприємств; формування фінансових
ресурсів підприємств; використання фінансових ресурсів підприємств;
управління фінансовими ресурсами.
Постановка проблеми. Необхідною умовою успішного функціонування
будь-якої підприємницької структури незалежно від сфери діяльності,
галузевої спрямованості й організаційно-правового статусу є

наявність

достатніх фінансових ресурсів та ефективне їх використання. У ринкових
умовах господарювання фінансові ресурси мають дуже велике значення,
оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що перетворюється
безпосередньо з мінімальним тимчасовим проміжком у будь-який інший вид
ресурсів.
Завдяки

достатньому

фінансовому

забезпеченню

господарської

діяльності, вірному вибору способів та джерел мобілізації фінансових
ресурсів та визначення найоптимальніших напрямів їх використання
досягається зростання доходів підприємства. Можна стверджувати, що успіх
підприємницької діяльності знаходиться в безпосередній залежності від
стану фінансових ресурсів суб‘єкта господарювання.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Значний

внесок

у

дослідження процесу формування та використання фінансових ресурсів на
підприємстві протягом останніх років відводилось провідне місце в
дослідженнях таких вітчизняних та зарубіжних економістів, як Дж. К. Ван
Хорн, Є. Брігхем, Е. Нікхбахт, Т. Райс, А. М. Кінг, В. В. Бочаров,
Л. Н. Павлова, І. А. Бланк, Г. Г. Бланк, Р. Б. Тян, Г. Г. Кірейцев,
Л. О. Лігненко, А. М. Поддерьогін, М. С. Пушкар, О. О. Терещенко,
О. В. Чаплигіна, С . А. Лоєвська та інших. Зокрема теоретик економіки
І.А. Бланк розглядав у своїх працях теоретичні та практичні розробки питань,
пов‘язаних з формуванням, управлінням та використанням фінансових
ресурсів підприємств. Вчений А. М. Поддерьогін займався вивченням
організаційно-економічного механізму управління фінансовими ресурсами
підприємства. Сучасний економічний науковець Р. Б. Тян зосереджував свою
увагу на сутності грошових потоків на підприємстві та їх впливу на
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фінансово-господарську діяльність суб‘єкта господарювання. Л. О. Лігоненко
досліджував основи аналізу та управління грошовими потоками на
підприємстві. Незважаючи на велику кількість наукових праць, на сьогодні в
економічній науковій та практичній літературі досі немає єдиної думки щодо
соціально-економічної сутності фінансових ресурсів, їх змісту та ролі у
відтворювальному процесі. Багато визначень, що подаються у словниках та
науковій літературі не відповідають сутності фінансових ресурсів або
розкривають її не повністю.
Формулювання цілей статті. Цілями даної роботи є вивчення сутності і
складу фінансових ресурсів підприємств, методичних основ їх формування та
використання, розгляд особливостей управління фінансовими ресурсами
вітчизняних

підприємств

фінансовими

та

ресурсами,

вивчення

які

сучасних

можуть

методів

ефективно

управління

застосовуватися

вітчизняними суб‘єктами господарювання в умовах ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу. Основною ланкою економіки в ринкових
умовах

господарювання

є

підприємства,

які

виступають

в

ролі

господарюючих суб'єктів. Вони для здійснення господарської діяльності,
отримання продукції, доходів і накопичень використовують певні види
ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також грошові кошти.
Фінансові ресурси підприємства формуються під час заснування
підприємств, утворюються за рахунок власних та прирівняних до них коштів,
мобілізуються на фінансовому ринку, надходять у порядку розподілу
грошових надходжень. Фінансові ресурси, що формуються на рівні
підприємств, забезпечують можливість здійснення виробництва продукції,
інвестування, формування оборотних коштів, створення фондів економічного
стимулювання,
кредитною

виконання

системою,

зобов‘язань

постачальниками

перед
та

бюджетом,

фінансово-

працівниками,

здійснення

міжгосподарських розрахунків[6].
Їх рух опосередковує рух матеріальних та трудових ресурсів, необхідних
складових організації виробничого процесу.
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Достатній розмір фінансових ресурсів забезпечує: стабілізацію обсягів
виробництва, а також можливість його розширення; високий, проте не
повний рівень використання виробничих потужностей; достатній рівень
забезпечення організації матеріальними ресурсами, а, отже, здатність у
процесі виробництва відшкодувати авансовані фінансові ресурси в обсязі, що
не буде поступатися використаному[3].
Фінансові ресурси спрямовуються на розвиток виробництва, утримання і
розвиток об'єктів невиробничої сфери, споживання, а також можуть
залишатися в резерві. Фінансові ресурси, що використовуються на розвиток
виробничо-торгового процесу, являють собою капітал у його грошовій
формі.
Обсяг виробництва, його ефективність зумовлюють розмір, склад та
структуру фінансових ресурсів підприємства. Так, підвищення частки
власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств.
Висока

частка

залучених

коштів

ускладнює

фінансову

діяльність

підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські
кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність
балансу підприємства. Тому в кожному конкретному випадку необхідно
детально продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів.
Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їх ефективне
використання, зумовлюють хороше фінансове становище підприємства
платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У зв'язку з цим
найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних
фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою
підвищення ефективності роботи підприємства в цілому[1].
Слід визначити, що головною метою формування та використання
фінансових ресурсів підприємства є забезпечення максимізації прибутку
підприємства в поточному та перспективному періодах. В кінцевому
випадку, ця мета одержує конкретне вираження в забезпеченні максимізації
ринкової вартості підприємства, що реалізує кінцеві фінансові інтереси його
власників[2].
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Оцінку якості використання фінансових ресурсів підприємства слід
робити за наступними показниками:
динаміка доходу та його структура;
рівні витрат і показники прибутковості;
управління робочим капіталом і грошові потоки;
використання активів і інвестиційна ефективність[6].
Ефективне управління формуванням та використанням фінансових
ресурсів

підприємства

дасть

змогу

забезпечити

зростання

достатку

акціонерів, що проявляється в зростанні вартості підприємства та створенні
грошової доданої вартості.
У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів
головне

місце

займає

прибуток,

що

залишається

у

розпорядженні

підприємства, він формує більшу частину його власних фінансових ресурсів,
забезпечує приріст власного капіталу і відповідно ріст ринкової вартості
підприємства.
Певну

роль

у

складі

внутрішніх

джерел

відіграють

також

амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах з високою
вартістю використовуваних власних основних засобів та нематеріальних
активів; однак суму власного капіталу підприємства вони не збільшують, а
лише містять засоби його реінвестування. Інші внутрішні джерела не
займають значної частки у формуванні власних фінансових ресурсів
підприємства[4].
Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного
залучення позикових ресурсів. Використання позикового капіталу дозволяє
суттєво розширити об‘єм господарської діяльності підприємства, забезпечити
більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування
різноманітних цільових фінансових фондів та підвищити ринкову вартість
підприємства. Тому так важливо приділяти достатньо уваги заходам, які
будуть

спрямовані

на

вдосконалення

фінансових ресурсів на підприємстві.
568

формування

та

використання

Значимість проблем управління

формуванням та

використанням

фінансових ресурсів підвищується у зв‘язку з постійними змінами в
податковому законодавстві України, дестабілізацією фінансового ринку і
структурними змінами капіталу, які викликані змінними банківськими
відсотками та курсами валют на фоні інфляції, яка не припиняється;
зниженням централізованого фінансування, складністю інформаційного
забезпечення, що постійно зростає[2].
Крім ускладнюючих макроекономічних умов, проблеми управління
фінансовими ресурсами значною мірою обумовлені й існуючими підходами
підприємства до їх вирішення. Вони залишаються незмінними ще з часів
планово-розподільчої економіки, коли фінансове управління відігравало
другорядну роль.
Сьогодні потрібно врахувати й ті обставини, що на багатьох
підприємствах
фінансового

не

створені

механізму,

умови

управління

для

ефективного

відтворювальними

функціонування
процесами

і

ресурсною базою підприємства. Наприклад, це низький ступінь технічного
забезпечення і енергозабезпечення, високий рівень зношеності основних
засобів, неконкурентоспроможність продукції, зростання простроченої
дебіторської і кредиторської заборгованості, відсутність грошової готівки,
зниження

частки

централізованих

джерел

фінансування,

порушення

фінансової рівноваги і як наслідок, неплатоспроможність, висока частка
збиткових підприємств, нестійке фінансове становище[5].
Таким чином, проблему управління формуванням та використанням
фінансових

ресурсів

слід

розглядати

від

первинного

суб‘єкта

господарювання до безпосередньо держави[4].
Висновки. Під фінансовими ресурсами слід розуміти сукупність коштів,
що знаходяться в розпорядженні підприємства і до яких належать усі грошові
фонди і та частина грошових коштів, яка використовується у нефондовій
формі на певну дату. Проблему управління формуванням та використанням
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фінансових

ресурсів

слід

розглядати

від

первинного

суб‘єкта

господарювання до безпосередньо держави. Виходячи із ситуації, що
склалася, можна стверджувати, що для ефективної не тільки господарської,
але й фінансової діяльності підприємства в цілому. Також слід зазначити, що
якість використання фінансових ресурсів може бути оцінена через
ефективність їх використання, при цьому ефективність забезпечується
впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів: економічних, правових,
соціальних тощо.
Від ефективної організації та правильного управління фінансовими
ресурсами підприємства залежить як його фінансово – економічний стан, так
і стан на ринку в сучасних конкурентних умовах.
Список використаних джерел
1. Бердар М. М. Управління процесом формування і використання
фінансових ресурсів підприємства / М. М. Бердар // Актуальні проблеми
економіки. - 2012. - ғ5. - С.133-138.
2. Буряк П. Ю. Формування і надання інформації про фінансові
ресурси підприємства./П.Ю.Буряк// Фінанси України – 2010. - ғ10 –
С.123 - 128.
3. Вовк

В.М.

Методика

та

організація

аналізу

формування

і

використання фінансових ресурсів підприємства: автореферат дис. на здоб.
наук. ступ. канд. екон. наук. / В.М. Вовк. – Т.,2012. – 20 с.
4. Пойда-Носик Н. Н. Фінансові ресурси підприємства /Н. Н.ПойдаНосик, С. С. Грабарчук // Фінанси України. -2013. - ғ 1. - С. 96 - 103.
5. Хачатурян С. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація
/ С. Хачатурян // Фінанси України. – 2010. – ғ 4. – С. 77 – 81
6. Хотомлянський О. Л. Теоретичні основи управління фінансовими
ресурсами підприємств / О. Л. Хотомлянський // Актуальні проблеми
економіки. - 2012. - ғ2. - С.145-151.
570

УДК 332.025.12
А.І. Поліщук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
В статті розглянуто податкову компоненту формування бюджетних
ресурсів держави у сучасних реаліях фіскального простору. За результатами
дослідження

податкової

складової

формування

бюджетних

ресурсів

з’ясовано першочергові проблеми сфери оподаткування, які потребують
нагального вирішення. На основі визначеної проблематики наведено
рекомендації щодо оптимізації податкового забезпечення функціонування
держави.
Ключові слова: податкова система, податкова політика держави,
фіскальна політика держави, бюджетні ресурси, податкове навантаження.
Постановка проблеми. Реформування системи оподаткування й
системи

міжбюджетних

стосунків

є

однією

з

основних

проблем

трансформації вітчизняного господарського комплексу і соціальної сфери.
Необхідність реалізації в Україні обґрунтованої бюджетної та податкової
політики потребує теоретичного підтвердження необхідних трансформацій у
стосунках бюджетів різних рівнів і формування ефективної системи
оподаткування. Реалізація всіх стратегічних напрямів України, орієнтованих
на побудову європейської моделі економічної системи, потребує радикальних
змін у сфері оподаткування і міжбюджетних стосунків. Ці зміни мають
здійснюватися за допомогою розробки науково обґрунтованих підходів до
побудови ефективної податкової системи й системи міжбюджетних
стосунків. Як переконує світовий досвід, не існує єдиної, відповідної для всіх
ідеальної моделі оподаткування. Навпаки, спостерігається різноманітність
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податкових систем, які часто суперечать теорії оптимальної податкової
системи. Причинами такого явища є значний вплив економічної політики й
історичні особливості формування держави. Кожна держава приходить до
власної ефективної системи оподаткування шляхом спроб і помилок, проте
це не зменшує важливості вивчення і використання світового досвіду у
створенні власної системи оподаткування.
Метою

статті

є

всебічне

дослідження

податкової

компоненти

формування бюджетних ресурсів держави у сучасних реаліях фіскального
простору.
Аналіз останніх наукових досліджень. Великий внесок у вивчення
теоретичних аспектів оподаткування зробили такі зарубіжні дослідники, як
Е. Аткінсон, Дж. Бьюкенен, Ч. Маклур, Дж. Стигліц, М. Фелдстайн.
Проблеми міжбюджетних стосунків розглядали С. Акош, К. Дейві,
Дж. Роланд. Що стосується вітчизняних досліджень у сфері оподаткування і
стосунків із приводу формування бюджетів різних рівнів, то найбільш відомі
роботи О. Василика, І. Луніної, П. Мірошника, В. Опаріна, А. Соколовської.
Проте і зарубіжна і вітчизняна економічна література не охоплює всього
спектра актуальних питань, що виникають у сфері оподаткування та
міжбюджетних стосунків. Особливо це стосується системи оподаткування
діяльності підприємств, місця і ролі податково-бюджетної політики та її
впливу на діяльність підприємств України.
Виклад основного матеріалу. Історія розвитку країн світу переконливо
засвідчує про важливу роль і місце податків в економічному укладі
суспільства, і саме від того, як розвивається податковий процес залежить
майбутній добробут країни, якість життя більшості її громадян.
XX ст. ознаменувало бурхливим розвитком державних фінансів, що
проявилося у всезростаючій частці розподілу національного доходу між
різними соціальними класами. Широке використання бюджетного, а також
податкового механізму у системі державного регулювання економікою
призвело до значного посилення ролі податків в системі суспільних фінансів.
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За сучасних тенденцій функціонування економічного базису суспільства не
викликає сумніву зростаюча роль цього фінансового інструменту у
регулятивному процесі, що його здійснює держава.
Вплив податків проявляється в реалізації податкової політики, що є
однією з найгостріших соціально-економічних проблем сучасної держави.
Податкова політика з одного боку, зменшує стимули до економічного
розвитку, є гальмом процвітання малого, середнього і великого бізнесу,
зменшує добробут громадян, а з другого - підтримує життєдіяльність усього
суспільства, забезпечуючи фінансування соціальних, економічних та інших
програм. Вона як складова фінансової політики держави безперечно є її
головною частиною.
Виходячи з цілей податкової політики, можна розділити її на три
основні види: політика стабілізації, політика економічного зростання і
політика обмеження підприємницької активності, що пов‘язано з відповідним
впливом на стан розвитку економіки. На сучасному етапі розвитку
економічного циклу втілення в життя і підтримка політики економічного
зростання є найефективнішим заходом, що дає змогу збільшити валовий
національний продукт і підвищити рівень зайнятості населення як фактора
зростання. Така політика базується передусім на зростанні державних витрат
на фоні зниження податкового тиску на вітчизняних і зарубіжних виробників.
Таким чином, податкова політика є сукупністю законодавчих і
нормативних актів, податкових та інших інструментів, заходів та інститутів,
що реалізовують їх, маючи на меті виконання покладених згідно із
законодавством на них функцій.
На сьогодні податкова політика, перерозподіляючи фінансові ресурси
країни та вирівнюючи доходи в довгостроковому періоді, є вагомим
елементом в базисі державного регулювання економічними циклами тільки в
поєднанні із фінансовою, валютною, кредитною, ціновою і бюджетною
системами.
Податки в системі державного регулювання економіки відіграють
двояку роль: з одного боку, вони є головним джерелом фінансового
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забезпечення державних витрат, матеріальною основою бюджетної політики,
з другого - це потужний інструмент регулювання соціальних та економічних
процесів в країні.
Економічна передумова застосування оподаткування на практиці довела
свою ефективність та доцільність в отриманні базисних макроекономічних
параметрів, здатних позитивно впливати на розвиток економічних циклів.
Такі вчені, як А.Сміт, Д.Рікардо, П.Годме розглядали податки лише як
джерело доходів бюджету, а їх регулюючій функції не надавали належного
значення, вважаючи, що економічна система через механізм конкуренції
спроможна забезпечити сталий розвиток економіки, проте Велика економічна
депресія зумовила посилення ролі податків в системі регулювання
економікою.
Практична

та

теоретична

сторона

використання

податків

для

антициклічного та кон‘юнктурного регулювання економіки з метою економічної
і фінансової стабілізації досить широко представлена в кейнсіанській моделі
державного втручання в економічні процеси, що склалася в 30-х рр. XX ст. Її
представники Д.Кларк, Е.Хансен, С.Харріс головним механізмом регулювання
капіталістичної економіки вважали державний бюджет і через податкову
політику з огляду на принципи мультиплікатора і стабілізатора розробили схему
бюджетного зростання економіки.
Представники кейнсіанської течії розглядають проблему безробіття з
точки зору недостатнього сукупного суспільного попиту, а тому держава
шляхом підвищення доходів або зниження податків має можливість
збільшити сукупний попит в економіці, що сприятиме зростанню попиту на
робочу силу і таким чином знизить рівень безробіття.
Теорія пропозиції кінця 70-х - початку 80-х рр. XX ст., представниками
якої були А.Лаффер, М.Еванс, Дж.Гільдер, основною перешкодою розвитку
економіки вважали систему оподаткування, точніше занадто високі податкові
ставки. Прогресивний податок на доходи фізичних і юридичних осіб
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розглядається як стримувач для росту заощаджень, а звідси для інвестиційної
активності домогосподарств та суб‘єктів господарювання. Такі твердження
стали основою економічної політики США під назвою «рейганоміка», яка
передбачала зниження ставок податків.
Останнім часом уряди досить часто використовують регулюючу
функцію оподаткування, маючи на меті стримання або ж стимулювання
економічного зростання. Для того, щоб показати значний регулюючий
потенціал оподаткування, наведемо в табл. 1 узагальнені дані із звіту Комісії
з Податкової Реформи яка відмітила, що вищі ставки податку шкодять
тривалому економічному зростанні і рівню виробництва.
Таблиця 1
Сучасні дослідження взаємозв’язку між податками, зростанням
ВВП і виробництвом
Дослідники

База дослідження

Cashin (1995)

23 країни OECР
протягом 1971-1988рр.

Engen, Skinner
(1996)

США разом із деякими
країнами OECР

OECD –
Liebfritz,
Країни OECР протягом
Thornton, Bibbee
1965-1995рр.
(1997)
Folster,
Деякі із країн OECР
Henrekson
протягом 1970-1995рр.
(2000)
Bassanini,
Scarpetta
(2001)

OECD
(2003)

Вплив
Збільшення на 1,0% показника
співвідношення податків до ВВП скорочує
випуск на 2,0%
Збільшення на 2,5% показника
співвідношення податків до ВВП скорочує
щорічне зростання ВВП на 0,2-0,3%
Збільшення на 10,0% показника
співвідношення податків до ВВП знижує
щорічне зростання ВВП на 0,5-1,0%

Збільшення на 10,0% показника
співвідношення податків до ВВП знижує
щорічне зростання ВВП на 1,0%
Збільшення на 1,0% показника
21 країна OECР
співвідношення податків до ВВП знижує
протягом 1971-1998рр. рівень виробництва на душу населення на 0,3–
0,6%
Збільшення на 1,0% показника
співвідношення податків до ВВП знижує
Країни OECР протягом
рівень виробництва на душу населення на
1980-2000рр.
0,3%, або 0,6-0,7%, якщо взятий до уваги
ефект на інвестиціях
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Як бачимо, вплив оподаткування на ВВП і виробництво є досить
значним, що вимагає наукового обґрунтування підходів до їх застосування,
як інструментів економічного регулювання.
Яскраво виражена регулююча функція податків дає можливість
використовувати їх в різних макроекономічних ситуаціях. Уряд через систему
оподаткування може впливати на доходи членів суспільства і, враховуючи, що
податок є однією із основних детермінант попиту, впливати на сукупний
споживчий попит (AD) та інвестиції. Політика помірного оподаткування
доходів сприяє стабільному зростанню споживчих витрат, капітальним
вкладенням у вигляді приватних інвестицій, що має наслідком зростання
обсягів випуску продукції і ВВП.
У закритій економіці витрати на споживання та інвестиції є головними
складовими сукупних витрат. Їх збільшення внаслідок додаткових доходів
домогосподарств зумовлює рух кривої сукупних вгору та підвищення рівня
рівноважного ВВП.
Якщо економіка перебуває в стадії спаду чи депресії із неповною
зайнятістю, що відповідає точці А на рис. 1, стимулююча фіскальна політика
дає змогу збільшити величину реального обсягу ВВП з Q0 до Q1, при цьому
рівень цін залишається незмінним p0, а рівень зайнятості підвищується.
Рівень
цін

AS

B

A
P0
AD0
Qo

AD1

Q1

Qf

Реальний
ВВП

Рис. 1. Вплив стимулюючої фіскальної політики на ВВП за умови,
якщо економіка перебуває в стадії спаду чи депресії із неповною зайнятістю
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В ситуації, при якій економіка перебуває в стадії повного використання
виробничих можливостей та трудових ресурсів, що відповідає точці А на рис.
2, постає питання контролю за інфляцією попиту. Збільшення податку з точки
зору стримуючої фіскальної політики призведе до зниження споживчих
витрат і переміщення кривої сукупного попиту з AD0 до AD1. Це матиме
наслідком новий рівноважний макроекономічний стан з тим самим обсягом
виробництва Q0, але з меншим рівнем цін p1.
Рівень
цін

AS

A

P0

P1

B
AD1

AD0

Реальний
ВВП

Qo

Рис. 2. Вплив фіскальної політики на ВВП за умови, якщо
економіка перебуває в стадії повного використання виробничих
можливостей та трудових ресурсів
Податки

також

справляють

безпосередній

вплив

на

одне

з

найважливіших концептуальних понять економіки - пропозицію. Варто
зауважити, що в ринковій економіці попит визначає пропозицію, і якщо
розглядати модель споживач - отримувач доходу і виробник, що надає товари,
роботи, послуги, то ефективна робота, направлена на максимізацію прибутків
виробника, залежатиме від величини отримуваних доходів споживача.
Зменшення податків з доходів фізичних осіб закономірно обумовлює
зростання сукупного попиту з AD1 до AD2 (рис. 3) на фоні зростання цін з p1
до p2, збільшуючи таким чином обсяг виробництва з Q1 до Q2. Беручи до
уваги те, що зниження податків позитивно впливає на пропозицію робочої
сили та розглядаючи фіскальну політику, орієнтовану на пропозицію,
доходимо до висновку, при якому зміна сукупної пропозиції з AS1 до AS2
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матиме наслідком ще більший рівень виробництва, що відповідає т. Q3 і
зменшенню росту цін з p2 до p3.
Рівень
цін
AS1

AS2

P2
P3
P1
AD2
AD1
Q1

Рівень
виробництва

Q2 Q3

Рис. 3. Вплив фіскальної політики на пропозицію
П.Мельник розглядає можливість впливу податку з доходів фізичних
осіб

на

економічні

параметри

через

підвищення

величини

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на прикладі моделі IS-LM,
запропонованої Дж.Хіксом:
QD=Q D (G, T,[Q – T]F, MPK E, M, P),

(1)

де QD - сукупний попит;
G - державні витрати;
T – податки;
[Q - T]F - очікуваний дохід;
MPK E - очікувана гранична продуктивність капіталу;
M – гроші;
P - ціна.
За умови нечутливості пропозиції, споживання і попиту на інвестиції до
зміни відсоткової ставки, абсолютної нееластичності кривої LM - пропозиції
грошей, беручи до уваги модель IS-LM, він вважає, що збільшення грошових
доходів фізичних осіб як наслідок зміни величини неоподатковуваного
мінімуму доходів фізичних осіб може впливати на величину сукупного
попиту, залишаючи при цьому відсоткову ставку незмінною (рис. 4).
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Таким чином, маніпулювання доходами платників податків можуть
мати на меті як сповільнення темпів надлишкового економічного росту в
період підйому, не допускаючи при цьому так званого перегріву економіки,
так і стимулювання економічної кон‘юнктури у період кризи чи стагнації.
Відсоткова
ставка
LM

A

I0

LM1

C
B

I1

IS1
IS
Q0 Q1 Q2

Сукупний
попит

Рис. 4. Модель IS-LM та вплив податку з доходів фізичних осіб на
економічні параметри шляхом підвищення неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян
Висновки. На сьогодні державна податкова політика є невід‘ємною
складовою державної фінансової політики і спрямована на оптимальне
забезпечення держави фінансовими ресурсами та правове регулювання
доходів членів суспільства. У процесі її реалізації виникають відносини між
регуляторними органами державної влади та фізичними й юридичними
особами щодо адміністрування податків до бюджетів усіх рівнів.
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УДК 336.012.23(045)
В.Ю. Попович
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Висвітлено методичні підходи до аналізу та оцінки фінансового стану
підприємств. Сформульовано групи управлінських проблем, пов’язаних з
підвищенням фінансової стабільності підприємств. Запропоновано етапи
аналізу фінансового стану підприємства, які дозволять здійснювати
обґрунтований вибір методів фінансового оздоровлення підприємства.
Ключові слова: фінансова діяльність, самофінансування, оптимізація, гроші,
фінансове оздоровлення.
Постановка проблеми. Особливості аналізу фінансових результатів та
оцінки фінансового стану підприємства широко розглядаються в спеціальній
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літературі з економічного аналізу, аналізу господарської діяльності,
менеджменту, антикризового менеджменту. Потреба
стану

підприємства

обумовлена

об‘єктивними

оцінки фінансового

потребами

практики.

Інструменти аналізу дозволяють встановити й оцінити фінансовий стан
підприємства й зрозуміти, чому це положення виникло. Керівники
підприємств, дивлячись у майбутнє, увесь час приймають рішення, які
базуються на результатах аналізу, перш за все, фінансових результатів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження, пов‘язані з
аналізом фінансового стану фінансових результатів діяльності знайшли своє
відображення у роботах таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як:
І. Ансофф, С.Г. Бєляєв, І.О. Бланк, А.П. Градов, В.Я. Заруба, М.О. Кізім,
Е.М. Коротков, А.П. Ковальов та інші. Деякі автори приділяли більшу увагу
методикам у рамках планування діяльністю підприємства, інші науковці
займалися розробкою системи показників. Значна увага приділяється аналізу
фінансового стану в рамках антикризового менеджменту.
Метою статті є обґрунтування етапів аналізу фінансового стану
підприємства на основі групування управлінських рішень та можливих
заходів фінансового оздоровлення підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Усі управлінські рішення,
пов‘язані з підвищенням фінансової стабільності можна звести до трьох груп
проблем:
завдання, пов‘язані з управлінням фінансовою діяльністю;
засоби, що дозволяють вирішити поставлені завдання;
умови, у яких завдання можуть вирішуватися.
Завдання, пов‘язані з управлінням фінансовою діяльністю підприємств
можуть бути зведені до одного загального стратегічного завдання –
збільшення оборотного капіталу підприємства; що дозволяє продовжити
«зрілість» і відсунути неминучу «старість». Отже, управлінням повинне
приводити до приросту активів підприємства. Однак, щоб цей приріст був
постійним, підприємство повинне підтримувати платоспроможність і
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рентабельність.

Приріст активів може бути

отриманий

як

шляхом

самофінансування, так і залученням позикового капіталу. Самофінансування
досягається збільшенням капіталу за допомогою випуску додаткових акцій,
політикою розподілу прибутку й вибором методів амортизації. Позиковий
капітал залучається шляхом одержання різних кредитів, поширенням
облігацій і за допомогою лізингу. Оптимізація активу балансу необов‘язково
припускає ріст левериджу. У ряді випадків, навпаки, необхідно домагатися
більше високої рентабельності, тобто максимально можливого прибутку при
даній структурі балансу, що й дозволяє робити зростаючий коефіцієнт
заборгованості або леверидж. Крім того, актив може збільшуватися не тільки
за рахунок росту вартості його складових, але й за рахунок їхньої комбінації.
Точно також вартість підприємства звичайно перевищує суму вартості його
окремо взятих активів. Ця різниця являє собою гудвіл. Чим краще
організовані технологічні, комерційні й фінансові процеси підприємства, тим
більше гудвіл [6, c.54-56].
Засоби вирішення завдань, пов‘язаних з оптимізацією структури
балансу. Головний фінансовий інструмент, що забезпечує рішення облікових
завдань – гроші. Саме вони забезпечують ріст активів, тому вони повинні
працювати. Договірна природа фінансових інструментів розкривається через
облік

зобов‘язань

–

дебіторської

й

кредиторської

заборгованості.

Зобов‘язання в загальному виді можна визначити як, те що випливає з
договору. Звідси варто оцінити зобов‘язання як дію, що повинна відбутися в
найближчому майбутньому, а саме це перетворює самі зобов‘язання в
предмет купівлі-продажу. З фінансових пасивів варто виділити вкладення
інших фірм у статутний капітал підприємства. Ці вкладення можуть бути
зроблені в різній формі, але для фінансового аналізу є важливими обставини,
пов‘язані з економічною і юридичною самостійністю підприємства. Робота з
фінансовими інструментами часто носить дуже складний характер і в цей час
вимагає не тільки математичного апарата, який використовують в
традиційній бухгалтерії.
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Управління фінансовою діяльністю відбувається з певними людьми й
у певних умовах. Звідси три моменти визначають умови управління: люди
й цінність, що вони надають своїм цілям; час, що змінює пріоритети цілей
і їхня цінність; ризик, що несе кожне, приймаюче рішення. Певне джерело
ризику пов‘язаний з вибором облікової політики, що формує підприємство,
а також з аналізом бухгалтерської звітності. Треба завжди пам‘ятати, що
рішення приймаються в умовах ентропії, ступінь якої може бути
обчислена. Щоб зменшити ризик, тобто знизити його до розумних меж,
відповідальний фінансист при виробленні й ухваленні рішення повинен
опиратися на певну інформацію, оцінка якої також несе в собі ризик. Але
ризик можна зменшити, правильно його оцінюючи й одержуючи
інформацію, досить точну й прийнятну для прийняття діючих рішень,
тобто рішень виправданих і оптимальних. Між моментом t 0, на який
складена звітність, і моментом t +1 ознайомлення з нею лежить лаг і чим він
довше, тим складніше аналіз і сумнівніше його результати. Сама звітність
носить уже штучний характер, тому що момент t 0 уже пройшов і може
бути пройшов давно, а аналітик працює зі звітністю, що відображає
ситуацію,

який

давно

вуж

немає.

Облікова

політика,

формована

адміністрацією, відкриває безмежний простір для вибору методологічних
прийомів, використання яких може радикально міняти всю картину
фінансового становища підприємства. Наприклад, вибір методу оцінки
запасів товарно- матеріальних цінностей, спосіб нарахування амортизації
змінює фінансову ситуацію, представлену в балансі, і у звіті про фінансові
результати. Фінансовий стан підприємства розглядається як результат
взаємодії

всіх

елементів

системи

фінансових

відносин

усередині

підприємства й визначається всією сукупністю виробничо-господарських
факторів. Дія кожного з факторів може бути основою для висновків про
можливості фінансового оздоровлення підприємства. [1] З огляду на, що
підприємство є одночасно й суб‘єктом і об‘єктом аналізу, який враховує
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усі фактори в системі підприємство - зовнішнє середовище. Найбільш
важливим представляється розподіл факторів на зовнішні й внутрішні.
Перші не залежать від організації роботи самого підприємства, їхня зміна
непідвласна волі підприємства. До таких факторів ставляться: зміна
системи оподатковування, ріст тарифів на енергоносії, транспортні
перевезення й утримування соціальних об‘єктів підприємства. Другі –
прямо залежать від рівня менеджменту на підприємстві і є основою для
визначення

внутрішніх

резервів

відновлення

платоспроможності.

Основний підхід до діагностики фінансового стану заснований на
послідовній оцінці дії внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають
глибину фінансової кризи, вибір і перспективність застосування методів
фінансового оздоровлення. Діагностика фінансового стану здійснюється в
наступній логічній послідовності:
стан реалізації й виробництва продукції;
склад і структура продукції, що випускається;
конкурентоспроможність продукції;
наявність і ефективність використання виробничих ресурсів;
оцінка фінансового результату діяльності;
фінансовий стан підприємства і його фінансова стабільність;
ефективність управління фінансовими ресурсами [4, c.56-58].
Така

послідовність

кроків

у

діагностиці

фінансового

стану

підприємства дозволяє встановити фінансовий стан, можливість фінансового
оздоровлення. Комплексний підхід до діагностики фінансово-економічного
стану

дозволяє

визначити

ступінь

неспроможності

підприємства.

Взаємозв‘язок етапів діагностики фінансово-економічного стану й причин
неплатоспроможності представлена на рис. 1.
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Оцінка стану
виробництва та
реалізації
продукції

1. Динаміка об‘ємів товарної та
реалізованої продукції
2. Склад та структура продукції
що випускає підприємство
3. Показники
стійкості
виробництва,
забезпечення
заказами
4. Конкурентоздатність продукції

Зниження податкоспроможності попиту
Відсутність збутової та
маркетингової політики
Відсутність платежів за
відвантажену продукцію
Низька конкурентоздатність продукції

Оцінка
забезпечення
виробничими
ресурсами

1. Динаміка та склад чисельності,
середньої заробітної плати
2. Склад та структура необоротних
активів, фондовіддача, знос
3. Структура оборотних активів,
частка запасів, готової продукції

Зарплатомісткість
продукції
Низька конкурентоздатність продукції
Залишкові запаси готової
продукції

Аналіз
фінансових
результатів та
фінансового
стану
Оцінка
ефективності
фінансовоекономічної
діяльності

1. Динаміка та склад прибутку від
реалізації продукції
2. Структура майна та джерела його
формування
3. Показники фінансової стійкості

Збитковість виробництва
продукції
Зростання прострочених
зобов‘язань
Низька ліквідність,
платоспроможність

1.
Показники
рентабельності
активів, капіталу, продукції

Неефективне управління
фінансово-економічною
діяльністю

Рис. 1. Етапи діагностики фінансового стану підприємства [4]
Діагностика

фінансово-економічного

стану

дозволяє

визначити

загальні, типові й індивідуальні причини влучення підприємств в «зону
фінансової нестабільності».
До загальних причин неплатоспроможності, виявленим у результаті
оцінки фінансово-економічного стану підприємств, можна віднести наступні:
1 Низька конкурентоспроможність продукції, що виражається в
низьких споживчих характеристиках товарів і у високих цінах. Оцінка стану
виробництва та реалізації продукції
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2 Несвоєчасне надходження виторгу при продажі ліквідної продукції.
3 Низька питома вага грошової складової у виторзі від реалізації
продукції у зв‘язку з бартерним характером товарних відносин між
підприємствами.
4 Дебіторська заборгованість за отриману, але неоплачену продукцію,
що стає причиною росту кредиторської заборгованості підприємства і є не
тільки вилученим з обороту капіталом, але й нав‘язаними підприємству
майном.
5 Неефективне управління майновим комплексом, що не дозволяє
виділити: функціонуючі основні фонди; нефункціонуючі в цей час, але
перспективи, що мають, застосування; нефункціонуючі основні фонди, що не
мають перспективи застосування внаслідок морального старіння або
припинення виробництва продукції, для якої вони використовувалися.
Кожне неплатоспроможне підприємство має індивідуальні причини
влучення в кризовий фінансовий стан, які пов‘язані з неправильним вибором
ринкової

ніші,

неправильною

організацією
організацією

маркетингової
орендних

й

відносин.

збутової

політики,

Фінансовий

стан

підприємства визначається на основі розрахунку показників. Групи
показників – індикаторів фінансово-економічного стану – утворять критерії
застосування до підприємства методів фінансового оздоровлення [7, c.78-79].
Критеріями вибору методів фінансового оздоровлення є наступні групи
показників.
1 група. Показники оцінки структури балансу:
ліквідності (Кт.п.);

коефіцієнт поточної

коефіцієнт забезпеченості власними коштами (КОСС ).

На такому підприємстві застосовуються загальні методи фінансового
оздоровлення й оперативні заходи щодо відновлення платоспроможності.
2 група. Показники, що характеризують ефективність керування
підприємством:

рентабельність продукції;

рентабельність власного капіталу;

рентабельність активів;

наявність збитків.
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На підприємстві із задовільними позитивними значеннями показників
рентабельності й відсутніх збитків застосовуються локальні заходи щодо
поліпшення фінансового стану.
3 група. Показники, що характеризують виробничий і ринковий
потенціал:

показники стану виробництва й реалізації продукції;

показники стану й використання виробничих ресурсів: чисельність,
продуктивність

праці,

коефіцієнт

зношування

основних

фондів,

фондовіддача, структура оборотних активів, оборотності оборотних активів.
В результаті діагностики фінансово-економічного стану визначається
можливість збереження й використання виробничого й ринкового потенціалу
підприємства. Незадовільні значення показників виробничого й ринкового
потенціалу свідчать про глибоку фінансову й виробничу кризу й вимагають,
у випадку збереження підприємства, послідовного застосування всього
комплексу методів фінансового оздоровлення.
Алгоритм фінансового оздоровлення включає наступні етапи [2].
1 етап. Усунення зовнішніх ознак кризового стану. Ціль застосування
методів першого етапу – доведення коефіцієнта поточної ліквідності й
забезпеченості власними оборотними коштами до нормативного рівня.
Застосування оперативних методів фінансового оздоровлення важливо й для
рентабельних,

стійких

підприємств.

Оперативні

методи

відновлення

платоспроможності: удосконалювання платіжного календаря; регулювання
рівня незавершеного виробництва; переклад низько оборотних активів у
високооборотні;

переоформлення

короткострокової

заборгованості

в

довгострокову; проведення інших оперативних заходів.
2 етап. Проведення локальних заходів щодо покращення фінансового
стану. Ціль застосування методів фінансового оздоровлення – забезпечення
стійкого фінансового стану підприємства в середньостроковій перспективі,
що проявляється в стабільному надходженні виторгу від реалізації,
достатньому рівні ліквідності активів, підвищенні рентабельності продукції
до 3-5 %. На другому етапі застосовуються наступні методи: забезпечення
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достатності фінансових ресурсів для покриття знову виникаючих поточних
зобов‘язань; поступове погашення старих боргів. При реалізації методів другого
етапу оцінюється можливість залучення додаткових внутрішніх джерел
фінансування. До таких джерел ставляться: реалізація непотрібних і не
використовуваних високооборотних активів, скорочення витрат до мінімально
припустимого рівня, проведення енерго- і ресурсозбережуючих заходів.
3 етап. Створення стабільної фінансової бази. Застосування методів
фінансового оздоровлення третього етапу вимагає залучення додаткових
інвестицій. Метою довгострокових методів фінансового оздоровлення є
забезпечення стійкого фінансового становища підприємства в довгостроковій
перспективі – створення оптимальної структури балансу, фінансових
результатів, стійкої фінансової системи підприємства до несприятливих
зовнішніх впливів. Довгостроковими методами фінансового оздоровлення є:
активний маркетинг із метою пошуку перспективної ринковий ніші,
здійснення

пошуку

інвестицій,

зміна

активів

під

нову

продукцію.

Ефективність застосування методів фінансового оздоровлення визначається
шляхом фінансового прогнозування, що дає можливість порівнювати різні
варіанти

антикризового

керування,

попереджати

негативні

наслідки

реалізації антикризових процедур.
Висновки. Таким чином, необхідність аналізу фінансових результатів
та оцінки фінансового стану підприємства обумовлена об‘єктивними
потребами функціонування та розвитку підприємства. Аналіз займає
центральне місце в процесі управління підприємством. Вибір інструментарію
аналізу фінансового стану обумовлюється цілями, об‘єктами та іншими
параметрами а дозволяє впроваджувати обґрунтовані заходи фінансового
оздоровлення.
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Ю.В. Петлінська
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИЗИК НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ
УПРАВЛІННЯ НИМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті обґрунтовано вдосконалений підхід до комплексної оцінки рівня
платоспроможності
інструментарій

та

визначення

розроблено
ризику
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прикладний

банкрутства,

методологічний
адаптований

до

підприємств. Запропоновано шкалу і методику вимірювання комплексного
рівня платоспроможності, а також виявлено зв’язок між показниками
фінансового стану та ймовірністю банкрутства підприємства.
Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, ризик неплатоспроможності,
кредитний аналіз.
Постановка проблеми. Ефективність системи управління ризиком багато
в чому залежить від ступеня участі колективу у виробленні і прийнятті
альтернативних рішень і від того, наскільки повно і вчасно враховуються
індивідуальне сприйняття ризикованих програм, а також психологічна
підготовка до них. Як показує життя, люди, як правило, переоцінюють
небезпеку тих подій, про які частіше повідомляється в засобах масової
інформації. Але відсутність широкої інформації приводить до недооцінки
імовірності як негативних, так і позитивних наслідків реалізованих
ризикованих рішень.
Діяльність підприємства на етапах і у будь-яких сферах завжди
сполучена з невизначеністю. Наявність невизначеності в

діяльності

господарських суб‘єктів, носить імовірнісний характер в проходженні подій,
пов‘язаних з функціонуванням всіх елементів ринку обумовлює виникнення
ризиків,

без

врахування

яких

неможливий

ефективний

розвиток

підприємства. Саме по собі наявність ризику, що супроводжує діяльність
підприємства, що працює в ринкових умовах, не є недоліком ринкової
економіки. Більш того, відсутність ризику, тобто небезпеки виникнення
непередбачених і небажаних для підприємства наслідків його власних дій, як
правило,

шкодить

економіці,

оскільки

підриває

її

динамічність

і

ефективність.
Метою статті є вдосконалення підходу до комплексної оцінки рівня
платоспроможності

та

розробка

прикладного

методологічного

інструментарію визначення ризику банкрутства, адаптованого до вітчизняних
підприємств.
Аналіз останніх наукових досліджень. З огляду на те, що проблема
своєчасного виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та оцінки
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імовірності банкрутства є актуальною для економічних систем будь-якого
типу, її вивченням займалося багато як вітчизняних, так і зарубіжних
дослідників. Результатом їх роботи стала досить велика кількість розробок та
економіко-математичних

моделей,

що

дозволяють

оцінювати

ризик

можливого банкрутства підприємства. Серед найбільш поширених та
відомих

на

терені

СНД

моделей

оцінки

неплатоспроможності

та

прогнозування банкрутства потрібно назвати моделі Альтмана, Лісса,
Саффіуліна і Кадикова, Спрингейта, Чессера та інших авторів. Вагомий
внесок у розробку даного питання зробили і вітчизняні вчені. Зокрема, можна
виділити моделі оцінки платоспроможності та імовірності банкрутства таких
авторів,

як

О.

О.

Терещенко,

К.

В.

Багацька,

Т.

М.

Білоконь,

К. О. Соломянова-Кирильча та інших авторів.
Виклад

основного

матеріалу.

Ризик

неплатоспроможності

–

це

ймовірність того, що суб'єкт господарювання, який залучив фінансові
ресурси, не зможе вчасно погасити зобов'язання, термін сплати яких настав.
Слід зазначити, що ризик неплатоспроможності фірми визначається її
поточним фінансовим станом та ймовірними перспективами його зміни.
Генератор ризику неплатоспроможності – зниження рівня ліквідності
оборотних активів, внаслідок чого розбалансовуються позитивні й негативні
потоки підприємства в часі.
Загалом на практиці виокремлюють зовнішні та внутрішні джерела
ризику неплатоспроможності. До зовнішніх джерел належать такі фактори:
- економічні (наприклад, кризовий стан економіки, загальний спад
виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання цін на
ресурси, зміна кон'юнктури ринку тощо);
-

політичні

(наприклад,

нестабільна

та

не

виважена

зовнішньоекономічна політика, недосконалість законодавства в галузі
господарського права й антимонопольної політики, посилення міжнародної
конкуренції у зв'язку з глобалізацією економічних відносин тощо);
- демографічні.
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Серед внутрішніх джерел вирізняють такі фактори:
- дефіцит власного оборотного капіталу;
- незадовільна платіжна дисципліна;
- зниження ефективності використання виробничих ресурсів, тобто
виробничої потужності;
- створення наднормативних запасів і матеріалів;
- низький рівень технологій та організації виробництва;
- недостатні обсяги збуту;
- непродумана кредитна політика;
- брак обґрунтованих стратегій розвитку, що призводить до швидкого і
безконтрольного виробництва продукції, а це, в свою чергу, - до зростання
темпів запасів тощо.
Щодо показників прояву ризику неплатоспроможності, то їх можна
поділити на дві групи:
1) показники, що свідчать про можливі фінансові труднощі та
ймовірність банкрутства в недалекому майбутньому, а саме:
- спад виробництва;
- скорочення обсягів продажу;
- хронічна збитковість;
- наявність безнадійної кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- низькі значення коефіцієнтів ліквідності;
- дефіцит власного капіталу;
- зниження виробничого потенціалу;
- несприятливі зміни в портфелі замовлень;
2) показники негативні, значення яких лише сигналізують про
можливість різкого погіршення фінансового стану в майбутньому в разі
невжиття дієвих заходів, а саме:
- надмірна залежність підприємства від конкретного проекту, типу
обладнання, ринку збуту;
- утрата ключових контрагентів або досвідчених працівників апарату
управління;
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- неритмічна робота і вимушені простої підприємства;
- неефективні довгострокові угоди;
- дефіцит капітальних вкладень.
Серед основних критеріїв визнання підприємств неплатоспроможними
можна назвати такі:
- розмір заборгованості кредиторам (48%);
- забезпечення власними засобами (31%);
- можливість відмови платоспроможності (25%);
- поточна ліквідність (21%) тощо.
У практиці підприємств вирізняють такі профілактичні заходи щодо
управління ризиком неплатоспроможності:
1) уникнення ризику неплатоспроможності:
- відмова від фінансових операцій, рівень ризику за якими надзвичайно
високий і суперечить критеріям ефективної фінансової політики;
- зниження частки позикових фінансових ресурсів у господарському
обороті;
- підвищення рівня ліквідності активів шляхом збільшення частки
оборотних активів;
2) мінімізація ризику неплатоспроможності:
- отримання від контрагентів певних гарантій при наданні їм
комерційного кредиту;
- продаж товарів при наданні кредиту на умовах фінансового лізингу;
- скорочення переліку форс-мажорних обставин у контрактах із
покупцями готової продукції, що дасть змогу суттєво зменшити ризик
виникнення безнадійної дебіторської заборгованості;
3) лімітування ризику неплатоспроможності:
- встановлення мінімальної величини (%) високоліквідних активів у
складі майна підприємства;
-

встановлення

граничної

величини

господарському обороті.
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(%)

позикових

коштів

у

У ринкових умовах господарювання платоспроможність підприємств
вважається однією з найважливіших характеристик їх діяльності. Вона
визначає не тільки взаємовідносини підприємства з партнерами, суб'єктами
фінансового ринку, державою, а й його успішне функціонування чи
банкрутство.
Результати аналізу платоспроможності цікавлять перш за все кредиторів
підприємств, оскільки це дає відповідь на питання про його здатність
погасити свої зобов'язання.
Адже сьогодні значна частина підприємств України перебуває у
складному фінансовому стані. Взаємні неплатежі, високі податкові й
банківські відсотки призводять до неплатоспроможності підприємств.
Зовнішньою ознакою неспроможності (банкрутства) підприємства виступає
припинення його поточних платежів і нездатність задовольнити вимоги
кредиторів протягом встановленого терміну від дня настання строку їх
виконання.
Міністерство

економіки

України

від

17.01.2001

р.

затвердило

«Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій для приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства або доведення до банкрутства». Цей документ розроблено з
метою забезпечення однозначності підходів при оцінюванні фінансовогосподарського

стану

підприємства,

виявлення

ознак

його

неплатоспроможності, а також для своєчасного виявлення формування
незадовільної структури балансу для здійснення застережних заходів щодо
запобігання банкрутству підприємства.
Основними

джерелами

інформації

для

проведення

дослідження

економічних показників і виявлення відповідних ознак стану (рівня)
неплатоспроможності чи банкрутства є вибіркові систематизовані показники
статей фінансової звітності підприємства.
Так, наявність на початок і кінець звітного періоду ознак поточної
неплатоспроможності (різниця між сумою наявних у підприємства грошових
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коштів, їх еквівалентів та інших високоліквідних активів і його поточних
зобов'язань) свідчить про несприятливий фінансовий стан підприємства, що
відповідає законодавчому визначенню боржника, не здатного виконувати
свої поточні зобов'язання.
Загрозливий стан підприємства настає внаслідок виявлення ознак
критичної неплатоспроможності, що повність відповідають фінансовому
стану потенційного банкрутства, при якому коефіцієнт покриття (Кп) і
коефіцієнт забезпечення власними коштами (Кв) наприкінці звітного періоду
менші від їх нормативних значень відповідно 1,5 і 0,1.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність
оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості,
і визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних і
прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших
необоротних активів до вартості наявних у підприємства оборотних активів
(виробничих

запасів,

незавершеного

виробництва,

готової

продукції,

дебіторської заборгованості тощо) і відповідно визначається за формулою:
(1)
де П380 – підсумок розділу першого пасиву балансу;
А080, А260 – підсумки розділів першого і другого активу балансу.
Якщо наприкінці звітного періоду хоча б один із цих коефіцієнтів
перевищує своє нормативне значення або протягом звітного періоду
спостерігається їх зростання, перевага має надаватися позасудовим заходам
підновлення платоспроможності боржника або його санації в процесі
провадження справи про банкрутство. Платоспроможність боржника може
вважатися відновленою, якщо протягом строку, встановленого програмою
санації

боржника,

забезпечується

позитивний

показник

поточної

платоспроможності і перевищення нормативного значення коефіцієнта
покриття (Кп > 1,5) за наявності тенденції збільшення рентабельності.
Наявність

ознак

критичної

неплатоспроможності

відповідає

фінансовому стану боржника, коли він, відповідно до вітчизняного
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законодавства, зобов'язаний звернутися в місячний термін до господарського
суду із заявою про порушення справи про банкрутство.
Щоб

своєчасно

виявити

тенденції

формування

незадовільної

структури балансу у прибуткового суб'єкта підприємницької діяльності та
вжити застережних заходів, спрямованих на запобігання банкрутству,
здійснюється

експрес-аналіз

фінансового

стану

підприємства

за

допомогою коефіцієнта Бівера, який розраховується як відношення різниці
між

чистим

прибутком

і

нарахованою

амортизацією

до

суми

довгострокових і поточних зобов'язань.
Поняття платоспроможності підприємства взаємопов'язане з поняттям
його кредитоспроможності. Аналіз фінансового стану підприємства також
передбачає

вивчення

(дослідження)

питання

щодо

його

кредитоспроможності, адже будь-який банк не видасть кредити, якщо не
буде впевнений у своєчасному поверненні грошей. Це означає, що
кредитоспроможність

підприємства

характеризується

своєчасністю

розрахунків за раніше отримані кредити, поточним фінансовим станом і
можливістю мобілізувати кошти різних (вторинних) джерел. Така позиція
пояснюється тим, що в умовах реорганізації банківської системи, переходу
банків на госпрозрахунок, посилення ролі кредиту, з появою нових форм
власності збільшився ризик неповернення кредитів. Тому банк перш ніж
надати кредит прискіпливо вивчає (аналізує), чи відповідає господарюючий
суб'єкт певним вимогам. Основні з них:
- пріоритетність підприємства в галузі, достовірність наданих фінансовогосподарських звітів, компетентність та відповідальність менеджерів;
- характеристика підприємства щодо випуску конкурентоспроможної
продукції (виконання замовлень, робіт);
-

на

предмет

суми

кредитів

аналізується

ліквідність

співвідношення між власними і позиченими коштами;
- досліджується мета використання одержаних ресурсів;
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балансу,

- вивчається реальна можливість вчасного повернення кредиту, надання
гарантій і використання заставного права;
- вивчення статусу і загального стану підприємства з огляду на
можливість брати в заставу активи позичальника, в тому числі і цінні папери;
- аналіз оцінки, прибутку, що може одержувати банк, пов'язуючи це з
рівнем ризику при кредитуванні підприємства. Банк детально оцінює
розмір і регулярність одержаного підприємством прибутку з врахуванням
можливості сплати банку відсотків при здійсненні нормальної фінансової
діяльності.
Кредитоспроможність позичальника – це наявність передумов для
одержання кредиту і здатність повністю та в установлений термін
розрахуватись з банком за своїми зобов'язаннями.
Цій проблемі велике значення надають банки високорозвинених країн
світу. Так, американські банки для оцінки кредитоспроможності своїх
суб'єктів

господарювання

в

основному

ліквідності; коефіцієнт залучень;

використовують:

коефіцієнт

коефіцієнт покриття; прибутковість

основної діяльності; показники оборотності капіталу. Аналогічно французькі
банки віддають перевагу: іммобілізації активів; використанню обігових
коштів; співвідношенню результатів фінансової діяльності та складових
капіталу і фінансових зобов'язань; надходженню грошових потоків.
У світовій практиці однією з найбільш відомих систем показників для
оцінки фінансового стану та можливості банкрутства підприємствапозичальника є розроблена Лоббі-система таких показників фінансового
стану:
1) Прибутковість = Чистий дохід/сукупні активи
2) Діяльність = Поточні активи/обсяг продажу
3) Ліквідність = Поточні активи/поточні пасиви
4) Баланс активів = Поточні активи/сукупні активи
5) Становище з готівкою = Готівка/сукупні активи
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Значна

частина

платоспроможності

американських
клієнтів

банків

застосовує

для

оцінки

статистичний

надійності

метод,

який

називається «складний диференційний аналіз». Для цього аналізу розроблене
рівняння – диференційна функція:
(1)
де ПН – показник надійності;
TIE – часово-відсотковий коефіцієнт (коефіцієнт співвідношення
прибутків до відрахування податків та сплати відсотків до сумарних
відсоткових платежів);
QR – коефіцієнт критичної оцінки;
DAR – борговий коефіцієнт (коефіцієнт співвідношення заборгованості
до власного капіталу).
Складний диференційний аналіз визначає залежність несплат за кілька
років від певних фінансових умов підприємства, а також оцінює значущість
кожного критичного фактора. Підставляючи дані того чи іншого клієнта в
наведене вище рівняння, можна вирахувати показник його платоспроможності. Так, якщо показник менший ніж 40, це вказує на високий ступінь
кредитного ризику, 40-50 – на середній, а вище 50 – на низький.
Для оцінки кредитоспроможності клієнта та визначення ступеня
надійності платоспроможності він повинен включати оцінку найбільш
важливих 6-ти ділянок (факторів) з особливою назвою «шість С кредиту»
(табл. 1).
Перша ділянка визначає репутацію позичальника. Це означає, що
моральний фактор є найважливішим при наданні кредиту. Звідси поштовхом
при складанні звіту про кредитування є вся можлива інформація про
позичальника, яку беруть у банках, у постачальників і навіть конкурентів.
Можливість позичальника визначається на основі достовірної оцінки
його спроможності здійснити оплату. Для цього використовуються як
попередні звіти позичальника, так і дані про поточну основну його
діяльність, зосереджуючи увагу на виробничих економічних показниках.
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Таблиця 1
Схема проведення кредитного аналізу (правило «шести С»)
І. Репутація (характер)
II. Можливості (здатність)
(character)
(capacity)
1. Кредитна історія клієнта 1. Дієздатність клієнта і гарантія
банку
2. Наявність статутних документів
2. Досвід роботи інших
3. Характеристика клієнта:
кредиторів з даним
юридичний статус; засновники;
клієнтом
основна діяльність
3. Мета позики
4. Досвід клієнта в
складанні планів та
прогнозів
5. Кредитний рейтинг
клієнта
6. Наявність серед керівників осіб з правом
другого підпису

IV. Забезпечення (collateral)
1. Право власності на
активи
2. Строк служби активів
3. Залишкова вартість
4. Борги, обмеження
5. Зобов'язання за лізингом
та заставні
б. Наявність страхування
7. Гарантії
8. Банк клієнта
9. Судові санкції
10. Податкові санкції
11. Потреба у фінансових
ресурсах

V. Умови (conditions)
1. Рейтинг клієнта у своїй галузі,
частка ринку
2. Конкурентоздатність клієнта
3. Чутливість до комп'ютерних та
технологічних змін
4. Умови на ринку робочої сили
5. Вплив інфляції на грошові
потоки клієнта
6.
Довгострокові
прогнози
розвитку галузі та перспектив
зростання клієнта

НІ. Капітал (грошові
кошти) (capital)
1. Обсяги у звітному
періоді: продажу,
прибутку; дивідендів
2. Забезпеченість власними
коштами
3. Наявність ліквідних
резервів
4. Кредиторська та
дебіторська заборгованість
5. Структура капіталу та
рівень лівериджу
6. Контроль за витратами
7. Динаміка цін на акції
8. Наявність аудиторського
висновку
9. Якість управління
10. Останні зміни в
бухгалтерському обліку
VI. Контроль (countrol)
1.
Банківське
законодавство
2. Правила кредитування
3. Наявність документації
в клієнта
4. Кредитна заявка та
кредитний договір
5. Інформація сторонніх
осіб (політики, економісти,
громадські
діячі)
про
зовнішні
зміни
умов
економічної діяльності

Фактор капіталу є регулюючим моментом аналізу фінансових звітів
позичальника. Особлива увага в цьому ключі приділяється коефіцієнтам
ризику - борговому коефіцієнту, коефіцієнтам співвідношення оборотного
капіталу до короткострокових зобов'язань та коефіцієнту співвідношення
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прибутків до відрахування податків та сплати відсотків до сумарних
відсоткових платежів.
Заключним моментом проявляє свою раль контроль за вчасним
поверненням

кредитів.

А

це

забезпечується

вимогами

банківського

законодавства та відповідних правил кредитування.
Сьогодні всі ці шість факторів живляться багатим арсеналом інформації,
що накопичується через розвинуту зовнішню систему збору даних —
зокрема через Інтернет (комп'ютерну телекомунікаційну мережу для збору,
систематизації, зберігання та розповсюдження інформаційних даних про
систему кредитування).
Національний Банк України в свою чергу пропонує (Положення НБУ
про порядок формування та використання резерву для відшкодування
можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою
від 06.07.2000 р.) таку систему показників, що характеризують фінансовий
стан позичальника: платоспроможність; фінансову стійкість; обсяг реалізації;
обороти за рахунками; склад та динаміку дебіторсько-кредиторської
заборгованості (за останній звітний та поточний роки); в динаміці
собівартість продукції, прибутки та збитки, рентабельність; кредитна історія
(погашення кредитної заборгованості в минулому, наявність діючих
кредитів).
Окрім того, мають бути враховані фактори суб'єктивного характеру:
ринкова позиція позичальника і його залежність від циклічних та
структурних змін в економіці та галузі; наявність державних замовлень та
державна

підтримка

позичальника

тощо;

ефективність

управління

позичальника; професіоналізм керівника та ділова репутація.
Даючи оцінку факторам, які вплинули на фінансову стійкість
підприємства, слід зазначити, що вони можуть бути як залежними від
підприємства, так і незалежними від його діяльності. Так, до незалежних
факторів слід віднести кризовий стан економіки, економічні умови
господарювання, податкову і кредитну політику законодавчої та виконавчої
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влади країни, соціальний стан споживачів продукції, незадовільний
платоспроможний попит, низький рівень фінансового ринку та інше.
Висновки. Як показали здійснені дослідження, негативні процеси у
внутрішньому та зовнішньому середовищах машинобудівних підприємств
України обумовлюють розгортання у їх діяльності кризових явищ, що
призводить до погіршення їх платоспроможності та підвищує імовірність
банкрутства. За результатами проведеного дослідження, розроблено модель,
що дозволяє оцінювати інтегральний рівень платоспроможності підприємств
і прогнозувати імовірність банкрутства. Проте, щоб дати відповідь на те, чи
володіє

машинобудівне

підприємство

необхідною

санаційною

спроможністю, лише оцінки імовірності банкрутства недостатньо. Для цього
потрібно провести ретельне дослідження не лише внутрішніх, але і зовнішніх
чинників розвитку підприємства, результатом чого має стати оцінка його
реального санаційного потенціалу. І лише зіставлення імовірності (ризику)
банкрутства із наявним у підприємства санаційним потенціалом дозволить
оцінити його санаційну спроможність та прийняти обґрунтоване рішення
щодо доцільності або недоцільності розробки відповідних санаційних
заходів, спрямованих на збереження підприємства, виведення його із
кризового стану та забезпечення прибуткового існування у довгостроковій
перспективі.
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УДК 336.71
В.В. Пушишин
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ
ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
Визначено дискусійні аспекти сутності гарантування банківських вкладів
фізичних осіб, формування фінансових ресурсів фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (їх розміру і порядку), необхідних для відшкодування
вкладникам у разі недоступності вкладів. Обґрунтовано рекомендації щодо
підвищення довіри населення до банківських установ за допомогою системи
гарантування вкладів на основі критичної оцінки вітчизняної практики та
світового досвіду. Отримані результати спрямовані на поширення довіри
населення

до

банківського

сектора

шляхом

залучення

до

системи

гарантування вкладів депозитів юридичних і фізичних осіб, що сприятиме
запобіганню ризиків неповної компенсації суми вкладу за рахунок фонду.
Ключові слова: вклади фізичних осіб, фонд гарантування вкладів фізичних
осіб (ФГВФО), захист вкладів, гарантована сума відшкодування.
Постановка проблеми. Банківські депозити є найбільш відомим видом
заощаджень населення. Довіра вкладників до банків є запорукою збільшення
ресурсів банків, тому у їх поширенні мають свій інтерес банківські установи.
Популярні такі збереження коштів і серед населення, що пояснюється їх
відносною простотою як фінансового інструменту. Але у потенційних
вкладників виникають питання щодо збереження своїх коштів на рахунках,
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гарантії їх зростання за рахунок відсотків. Тому виникає проблема
гарантування вкладів, усі дискусії на цю тему зводяться до обговорення рівня
максимальної

компенсації

у

разі

банкрутства

банків.

Рішенням

адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визначено
розмір гарантованої суми відшкодування на рівні 200 тис. грн.
Метою статті є визначення ступеня привабливості сучасної системи
гарантування вкладів фізичних осіб у межах чинного законодавства з точки
зору споживача банківських послуг на основі критичної оцінки вітчизняної
практики та передового світового досвіду..
Аналіз

останніх

наукових

досліджень.

Дослідженням

системи

гарантування вкладів фізичних осіб в Україні займалася низка науковців:
С. Волосович, В. Тринчук, І. Скоморович, В. Глущенко, І. Штомпель,
В. Огієнко, С. Безвух. Так, С. Волосович і В. Тринчук розглянули банківські
вклади з позиції національної системи їх страхування в умовах євроінтеграції
і виявили переваги й недоліки функціонування Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (ФГВФО) в Україні. В. Глущенко й І. Штомпель
проаналізували нинішні виклики й загрози системі страхування банківських
вкладів в Україні й узагальнили зарубіжний досвід розбудови системи
страхування депозитів з його проекцією на реалії України. І. Скоморович
визначила основні напрями «удосконалення діяльності ФГВФО в умовах
фінансової кризи». С. Безвух провела порівняльний аналіз депозитних систем
і зміни в діючих системах захисту вкладів в Євросоюзі та Україні. Однак поза
увагою залишилося вивчення впливу ФГВФО на стан економічної безпеки
банківської системи України.
Виклад основного матеріалу. Основним джерелом інформації для
вкладника є та, що розповсюдьжується НБУ, розміщується на його сайті,
публікується у «Бюлетені» та у «Віснику НБУ». НБУ надає великий масив
інформації щодо діяльності комерційних банків, однак ця інформація може
бути проаналізована та ефективно використана лише фахівцями.
Щорічно відбуваються суттєві зміни у форматі подання даних про
діяльність банків, досить рідко окремі дані надавалися лише один раз, окремі
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– лише групувалися чи розгруповувалися, що довгий час знижувало їх
інформативність. Як правило, наводяться лише абсолютні показники, але
відсутні аналітичні дані про проблемні кредити, субординований капітал,
обсяги залучених і розміщених коштів у іноземний валюті та про рівень
ризиковості і достатності капіталу. Інформація про діяльність банків є
достатньо непрозорою, тому орієнтуватися в ній пересічним вкладникам
доволі складно.
Крім того, для фахового аналізу результатів діяльності банків не завжди
вистачає офіційних даних. Цей недолік ринку частково компенсується
даними щодо нагляду за діяльністю банків та страхування депозитів.
Економічна складова гарантування вкладів полягає у зменшенні ризику
системної кризи, пов'язаної зі швидким вилученням із банківських рахунків
грошових коштів у фінансово ненадійних банків і з руйнуванням платіжної
системи [4].
Вважаємо, що якщо вкладники знають, що їх грошовим коштам нічого
не загрожує, оскільки вони застраховані чи гарантовані, то мотиви вилучення
коштів із банку можуть бути зведені до мінімуму. Цей висновок базується на
вимогах чинного законодавства щодо функціонування системи гарантування
вкладів, яка має три найважливіші цілі: забезпечення високої норми
накопичення, забезпечення стійкості банківської системи та соціальний
захист вкладників від втрати ними своїх заощаджень.
Як свідчить зарубіжний досвід, становлення системи страхування
депозитів почалося з прийняття США в 1933 році закону Гласса-Стигала.
Згідно з цим законом було створено Федеральну корпорацію із страхування
депозитів. У подальшому, після криз ліквідності банків, що спричиняли
значні фінансові збитки для економіки, близько 70 країн світу ввели системи
гарантування вкладів [5].
При цьому доцільно перш за все відрізняти поняття «страхування
депозитів» і «гарантування депозитів».
Страхування депозитів передбачає виплату страхової суми в разі
настання страхового випадку - недоступності вкладів. Звісно, страхування
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депозитів має низку суттєвих відмінностей порівняно із традиційним
страхуванням. По-перше, внески банків до фонду є загальнодержавними
обов'язковими зборами, а по-друге, настання страхового випадку банкрутства
банку не можна вважати повністю непередбачуваним і незалежним, адже
банкрутство може бути викликане помилками в управлінні банком.
Гарантування вкладів передбачає комплекс заходів з відновлення
стійкості банківської установи, а не тільки виплату страхової суми. Тому
система гарантування депозитів є більш ефективною формою захисту
вкладників, ніж система страхування депозитів, адже саме їх існування
дозволяє зменшити кількість банкрутств банків, а не тільки пом'якшити
наслідки таких подій для власників депозитів.
Система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні перебуває на
новому етапі свого розвитку у зв'язку із прийняттям Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» ғ 4452-УІ від 23.02.2012 р.,
яким розширено повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(далі - Фонд) щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку та
запровадження тимчасової адміністрації [6]. Ці повноваження є невід'ємною
частиною набору принципів та методів гарантування вкладів, які використовуються у процесі здійснення захисту депозитів.
Система гарантування вкладів в Україні належить до системи
«Виплатна каса», суть якої полягає у здійсненні виплати відшкодувань
вкладникам банків після настання недоступності вкладів. Основними
напрямками діяльності Фонду відповідно до законодавства України є [7]:
- формування фінансових ресурсів Фонду, тобто забезпечення
надходження та акумуляції зборів з учасників (тимчасових учасників) Фонду
та інших коштів, призначених для відшкодування вкладникам у разі
недоступності вкладів;
- інвестиційна діяльність Фонду, тобто забезпечення цільового
використання коштів на рахунках Фонду;
- ведення реєстру учасників (тимчасових учасників) та видача банкам
свідоцтв учасників Фонду (довідок тимчасових учасників);
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- розробка та впровадження нормативно-правових актів;
-

інформаційно-технічне

забезпечення

надходження та обробки

інформації;
- контроль за ризиками в діяльності учасників (тимчасових учасників)
Фонду шляхом моніторингу їх фінансового стану;
- планові та позапланові перевірки банків;
- поширення інформації про систему гарантування вкладів;
- співпраця із банківським наглядом;
- співпраця з міжнародними організаціями в галузі гарантування
вкладів.
Компенсація коштів вкладнику здійснюється лише у випадку, коли на
момент розміщення суми вкладу банк є постійним членом Фонду. При цьому
варто враховувати, що така компенсація здійснюється, виходячи з суми
вкладу й нарахованих за ним процентів [8].
У світі існує три підходи до створення організацій страхування
банківських вкладів. Перший - функції страхування покладаються на вже
існуючу організацію банківського нагляду шляхом створення в ній окремого
підрозділу. Головна проблема такого підходу – складність при відокремленні
вже існуючих функцій та інтересів організації від функцій з гарантування
(страхування) вкладів. Проте перевагою такого способу є те, що орган, на який
додатково покладаються обов'язки з гарантування (страхування) вкладів, уже
має достатню кількість досвідчених і висококваліфікованих фахівців, які одразу
можуть включитися в роботу [4]. Другий - існуюча організація банківського
нагляду реформується в організацію страхування банківських вкладів. Третій створюється нова організація, на яку покладаються функції страхування
банківських вкладів. Такий спосіб, на нашу думку, є найбільш прийнятним, хоч
і найбільш складним і затратним. Саме цим шляхом свого часу пішла Україна,
створивши в 1998 р. ФГВФО, що має статус юридичної особи й функціонує як
державна, економічно самостійна, спеціалізована установа, що не має на меті
отримання прибутку, але на яку покладено функції державного управління у
сфері гарантування вкладів.
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Нині комерційні банки мають багато можливостей щодо страхування чи
гарантування вкладів населення. Вибір підходу до розв'язання проблеми
страхування депозитів – це питання швидше політичне, аніж економічне.
Світова фінансова криза показала, що система гарантування вкладів повинна
бути динамічною, постійно вдосконалюватися і відповідати на будь-які
виклики, що з'являються в сучасному економічному просторі. Очевидно, що
основною метою існування системи гарантування вкладів в Україні має бути
не тільки й не стільки захист вкладників, скільки запобігання банкрутства як
банківських установ, так і банківської системи загалом Перспективними
напрямами дослідження ФГВФО в системі економічної безпеки банків є:
вивчення системи гарантування вкладів вкладників державних банків та
юридичних осіб, розробка диференційованих ставок регулярного збору як
стимулюючої системи щодо підвищення якості управління ризиками в
банках - учасниках ФГВФО, аналіз системи захисту вкладів членів кредитних
спілок, розробка механізмів й алгоритмів отримання коштів вкладником при
настанні неплатоспроможності банківської установи.
Висновки. Дослідження показали, що недостатній рівень банківського
нагляду, контролю та аудиту діяльності банків, правовий нігілізм призводять
до того, що населення боїться втратити свої заощадження в банках, не вірить
у свою захищеність. Тому з метою підвищення довіри до комерційних банків
та підвищення їх фінансової стійкості необхідно забезпечити регулярне
інформування громадськості про діяльність кожного банку. Інформацію
варто подавати у формі, зрозумілій для широкого кола користувачів, або
надавати необхідні пояснення. Існуюча система гарантування вкладів в
Україні поступово набуває ознак надійності, але особливості відшкодування
за вкладами населенню, проблеми недостатності фінансових ресурсів Фонду
в цілому, недовіра пересічного споживача виявляється нездоланною
перешкодою на шляху до збільшення заощаджень у банківському секторі.
Тому необхідними умовами вирішення проблеми недостатності фінансових
ресурсів Фонду є збільшення надходження коштів до нього та економічно
обґрунтоване регулювання гарантованої суми вкладу.
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Перспективи подальшого розвитку системи гарантування вкладів тісно
пов'язані зі змінами нормативно-законодавчої бази країни, зростанням
регулятивного потенціалу, підвищенням довіри населення до фінансових
установ. Проблема складається у тому, що в Україні довіру населення
викликають лише ті банківські установи, послугами яких користуються
вкладники.
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СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
У статті акцентовано увагу на сучасний стан фінансової стійкості
комерційних банків, від якої значною мірою залежить спроможність
банківської системи здійснювати свою діяльність сьогодні, її місце і роль у
процесах економічних перетворень. Проаналізовано основні показники
діяльності вітчизняних банків, що характеризують їх фінансову стійкість.
Виокремлено низку серйозних проблем, які зменшують фінансову стійкість у
вітчизняному банківському секторі і потребують швидкого вирішення.
Ключові слова: комерційний банк, ринковий механізм, банки,банківські
інститути, ліквідність, фінансовий ринок, банківська діяльність.
Сьогоднішні позиції банківської практики проведення депозитних та
інших операцій досить слабкі, тож вони потребують багатьох змін,
пов‘язаних з надмірною централізацією управління процесами формування і
використання позикового фонду. Із ходом глобалізації вітчизняні банки все
більше мобілізували ресурси за рахунок запозичень на міжнародних ринках
капіталів у формі кредитів та іноземних інвестицій. Значними імпульсами
характеризується

і

внутрішній

міжбанківський

ринок.

Мобілізація

запозичених ресурсів досить вигідна, тому що цей вид ресурсів вирізняється
низькою вартістю та високим рівнем доступності для більшості банків.
Цілями статті є дослідження діяльності комерційних банків на
фінансовому ринку України та розробка шляхів вдосконалення цього
процесу.
Значний внесок у розробку питань функціонування фінансового ринку
та діяльності комерційних банків на ньому зробили сучасні західні
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економісти Г. Марковіц, Р. Мертен, Ф. Мишкін, Е. Петерс, П. Роуз,
Ф. Фабоцци, Ю. Фома, І. Фішер, У. Шарп. Дослідженню теорії та практики
організації фінансового ринку України, функціонуванню комерційних банків
у його межах в умовах наближення до міжнародних стандартів, сприяють
праці вітчизняних вчених-економістів А.С. Гальчинського, В.П. Гетьмана,
О.В. Дзюблюка, Д.Г. Лук'яненка, Ю.М. Лисенкова, О.М. Мозгового,
А.М. Мороза, В.В. Оскольського, А.А. Пересади, М.Ф. Пуховкіної,
М.І. Савлука, В.М. Суторміної, В.А. Ющенка та інших. Серед російських
вчених слід виділити роботи А.І. Басова, В.І. Колеснікова, Ю.І. Львова,
Я.М.Міркіна, В.С. Торкановского та інших.
Однак, функціонування комерційних банків на фінансовому ринку
України потребує подальших наукових досліджень та розробок. Зокрема,
назріла необхідність вдосконалення діючих та запровадження нових методів
та форм здійснення банківської діяльності з метою сприяння розвитку
фінансового ринку України і наближення його організації та функціонування
до світового рівня. Необхідна побудова відповідної інфраструктурної бази
фінансового ринку України. Недостатня увага приділяється забезпеченню
стійкості фінансового ринку України.
Численні дослідження стану і розвитку фінансового ринку України,
ролі комерційних банків у організації та функціонуванні вказаного ринку є
недостатньо комплексними. Тому об'єктивно виникла необхідність у
подальшому розвитку фінансового ринку України на основі розробки засад
функціонування комерційних банків у ролі головних інституційних
учасників вказаного ринку.
Комерційний банк — невід‘ємний і обов‘язковий елемент будь-якої
схеми фінансової трансакції за умов централізованого ринку цінних паперів.
Банки

як

фінансові

посередники

акумулюють

кошти

вкладників

і

забезпечують спрямування заощаджених капіталів у інвестиції. У більшості
країн на сьогодні доходи комерційних банків від операцій із цінними
паперами відіграють дедалі більшу роль у формуванні прибутку. Проте в
різних країнах роль і місце комерційних банків на фондовому ринку різні.
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Класифікація комерційних банків:
1.

За формою власності: державні, пайові та акціонерні, приватні (в

Україні не створюються);
2.

За

ознакою

операцій,

що

здійснюються:

універсальні,

спеціалізовані, за кількістю ліцензій на конкретні види банківської
діяльності, що ліцензуються окремо;
3.

Щодо походження акціонерного капіталу: без іноземного капіталу, з

частково іноземним капіталом, з 100-відсотковим іноземним капіталом.
Комерційному банку в процесі діяльності постійно потрібно вирішувати
дилему прибутковість — ліквідність, від успішного вирішення якої багато в чому
залежить його функціонування. Існування цієї проблеми зумовлене ризикованим
характером здійснення багатьох банківських операцій. Суб‘єктивні та об‘єктивні
чинники ринкового механізму суттєво впливають на банківську сферу,
здійснюючи прямий чи непрямий вплив як на самі банківські установи, так і на
клієнтів банку та його ділових партнерів. Надзвичайно високе значення банків в
ефективно функціонуючій ринковій системі зумовлює такий стан справ, коли
суспільство не ставитиме під сумнів платоспроможність та стабільність
банківської системи, а депоненти та акціонери повинні мати повну впевненість у
фінансовій стійкості свого банку.
За минулий рік з ринку пішли три десятки банків. Майже усі іноземні
банки, що досі працюють в Україні, виставлені на продаж. Тому перед клієнтами
усіх масштабів постає питання щодо стійкості та надійності фінансових
установ. У рейтингу життєздатності банків за підсумками 2014 року провідні
позиції зайняли іноземні Кредобанк, Креді Агріколь та Сітібанк, котрі очолили
групу A (високий рівень життєздатності).

При розрахунку рейтингу

використовувалися кількісні фінансові показники, серед яких індикатори
ліквідності, рентабельності, капіталізації, з урахуванням якісних факторів
безперебійності платежів, підтримки акціонерів та ризиків країн їх походження.
Банківський ринок перебуває у трансі від курсового стрибка, втрати
активів у Криму та зоні АТО (втрата більше 15% активів та пасивів банків),
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падіння кредитоспроможності клієнтів, масового скорочення персоналу і
продовження серії дефолтів фінансових установ. Масовий відтік коштів
населення строкових депозитів склав $10 млрд. з валютних вкладів, та понад
40 мільярдів з гривневих.
За останні 13 місяців офіційно неплатоспроможними визнані банки,
які на початку минулого року контролювали 13,5% ринку депозитів
населення і 13,9% активів банківської системи. НБУ почав активно
рефінансувати банки. Але рефінансування отримували лише банки, близькі
та лояльні до чинної влади. Принцип рівно доступності до коштів НБУ не
працював. Регулятор також підняв ставку рефінансування вище за рівень
дохідності ОВДП для недопущення операцій РЕПО. Після проведення стрестестів НБУ (що проводилось ще за курсу 15,7 грн. за долар), виявилось, що
банківській системі необхідно збільшення капіталу більше, ніж на 100 млрд.
грн. За неофіційною оцінкою рівень проблемних кредитів в банківській
системі перевищив 50%. Банки зіштовхнулись з курсовою проблемою – вони
вимушені

повертати

строкові

валютні

депозити,

в

той

час

як

платоспроможність клієнтів за валютними кредитами стрімко знижується. У
підсумку банки вимушені піднімати ставки за валютними кредитами, йти на
міжбанківський ринок, або залучати кошти у материнських структур.
У банківській практиці інвестиційні операції означають вкладання
коштів у цінні папери підприємств – державних, колективних і приватних –
на порівняно тривалий період часу.
Банківським інвестиціям властиві фактори ризику. Виділяють три
таких фактори:
1.

Кредитний;

2.

Ринковий;

3.

Процентний .

Кредитний ризик характерний для цінних паперів, котрі пов‘язані
імовірністю того, що фінансові можливості емітента знизяться так, що він
буде неспроможним виконати свої фінансові зобов‘язання.
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Ринковий ризик може виникнути у зв‘язку з непередбаченими змінами
на ринку цінних паперів або в економіці, в результаті яких привабливість
деяких паперів як об‘єктів вкладення коштів може бути частково втрачена, а
тому їх продаж буде можливий тільки з великою знижкою.
Процентний ризик пов‘язаний з визначенням процента по облігаціях у
договірному порядку з моменту їх випуску й відносною свободою коливань
ринкових ставок вверх і вниз. Чим віддалені ший строк погашення облігації
(або іншого кредитного зобов‘язання), тим вищий ризик, пов‘язаний з
динамікою ставки процента.
Факторами ризику протягом останнього року проблемними виявилися
банки з різними обсягами активів, капіталу та депозитів. Це різко підірвало
довіру населення до банківський установ.
На відміну від величини банку, визначальну роль відіграє фактор
власника з точки зору поповнення капіталу і ліквідних ресурсів, що є
основами стійкості в стресових умовах. Жоден банк, котрий належить
державі або міжнародним фінансовим холдингам, не був визнаний
неплатоспроможним у 2014 році. Але погіршення відносин з Росією призвело
до того, що державні російські банки – стали лідерами за відтоком коштів
населення. До того ж посилення санкціонованого тиску, зниження
кредитного рейтингу РФ та значний відтік капіталу змушує розглядати
потенційну підтримку російськими банками українських дочок як достатньо
низьку. Тому усі банки, що пов‘язані з російським капіталом цього разу
отримали найнижчий бал за фактором «підтримка акціонерів».
На даний час Україна переживає великий стрес після підвищення кусу
валют і під цим страждають великі комерційні банки. Зі всіх сил вони поки
що тримаються на плаву, але деякі з них трішки дають задній хід.
Отже,комерційні банки в сучасній Україні почали виникати всього 8—
9 років тому і за цей короткий історичний відрізок часу зазнали стрімкого
розвитку, відображуючи у власній долі як видатні можливості української
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економіки, великий інтелектуальний і підприємницький потенціал українців,
так і труднощі, яких вони зазнали за цей час.
Сьогодні умови роботи українських банків змінюються, стали більш
жорсткими вимоги Національного банку України: відкрити комерційний банк не
так легко, як це було кілька років тому, невиконання розпоряджень центрального
банку ведуть до серйозних санкцій із боку останнього та інше. Минули часи,
коли достатнім було залучити «короткі» гроші, спрямувати їх на спекулятивні
операції та, отримуючи добру маржу, забезпечувати високі фінансові показники,
особливо не турбуючись про те, «як вийшло сьогодні та що буде завтра».
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
У статті висвітлено історичні аспекти підґрунтя розвитку охорони
здоров’я в Україні. Обґрунтовано тенденції та відокремлено основні
проблеми

фінансування

системи

охорони
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здоров’я.

Визначено,

що

найголовнішою

передумовою успішного

реформування галузі охорони

здоров’я є вироблення та затвердження єдиної стратегії її розвитку.
Ключові слова: система охорони здоров’я, реформування охорони здоров’я,
проблеми системи охорони здоров’я.
Сучасна система охорони здоров‘я, що дісталась Україні у спадок від
УРСР,

знаходиться

в

кризовому

демографічними

показниками.

найважливіший

складник

За

стані,
роки

сфери

що

уточнюється

незалежності

соціального

медико-

цей

захисту

чи

не

спонтанно

деформувався без належної адаптації до сучасних вимог та суспільних
потреб. Система охорони здоров‘я (СОЗ) в її нинішньому стані потребує
негайного реформування, точніше заміни новою системою, яка була б здатна
забезпечити

належний

рівень

медичного

обслуговування

населення

відповідно до вимог сьогодення.
Проблемам дослідження сучасного стану системи охорони здоров‘я
присвятили свої праці такі вчені, як В. Г. Дем‘янишин, Т. Д. Сіташ [1, с. 45],
К. В. Павлюк, О. В. Степанова [3, с. 15], О. В. Степанова, І. В. Іголкін [4, с.
69]. Але не висвітленим залишаються питання специфічних відносин в СОЗ.
Тому темою дослідження є сучасні проблеми розвитку фінансування охорони
здоров‘я України.
Основним чинником погіршення стану СОЗ є відсутність впродовж
всього періоду незалежності України дієвих кроків щодо відповідної
адаптації до ринкових умов. Для з‘ясування коренів проблем розглянемо
основні процеси трансформації принципів радянської системи охорони
здоров‘я, впровадженої охорони здоров‘я Семашком М. О., за роки
незалежності в Україні [2, с. 32].
Система

М.

загальнодоступність
профілактика

Семашка

будувалась

безкоштовного

соціально

значущих

на

медичного
захворювань,

таких

принципах:

обслуговування,
якісне

медичне

обслуговування, тісна взаємодія медичної науки і практики та єдність
пропаганди здорового способу життя, лікування і реабілітації. У результаті
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було

створено

цілісну

систему

загальнодоступного

безкоштовного

медичного обслуговування, основними рисами якої були такі [2, с. 35]:
домінуюча роль держави як у забезпеченні соціальних гарантій, так і в
управлінні діяльністю охорони здоров‘я;
пріоритетність

заходів

щодо

заохочення

народжуваності

й

забезпечення здоров‘я матері та дитини;
профілактична спрямованість медичної політики: запровадження
регулярних медичних оглядів серед дітей і трудящих (обов‘язкова
диспансеризація; санаторії та оздоровчі центри були добре обладнані й
вважалися неодмінною частиною медичного обслуговування);
гарантований доступ всього населення до медичної допомоги
(платними були лише ліки, отримані поза лікарнею);
збалансована

система

лікування,

профілактики,

реабілітації

і

санітарно-епідеміологічного нагляду;
добре

розвинена,

епідеміологічної

служби,

чітко

структурована

спрямованої

на

система

боротьбу

з

санітарноінфекціями,

професійними захворюваннями та хворобами, пов‘язаними з екологічними
проблемами (для медичного обслуговування робочих при промислових
підприємствах створювали медико-санітарні частини);
сформована, добре розвинена на всіх рівнях інфраструктура сфери;
налагоджена система кадрового забезпечення.
Зазначена система виявилася непридатною для використання в умовах
зміни економічної моделі суспільства й розвитку ринкової економіки. Крім
того, незважаючи на безумовні переваги, що можливі лише за належного
фінансування сфери та в умовах адміністративно-командної системи, ця
модель з самого початку мала низку вад, які без адаптації до зміни ринковоекономічної ситуації в країні суттєво загострились [5, с. 223].
1. Відсутність реакції на зміну економічної ситуації в країні.
Незважаючи на поступ ринкових реформ в Україні, у сфері охорони
здоров‘я використовувався командно-адміністративний підхід до управління
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без можливості гнучкого прийняття управлінських рішень на місцях залежно
від потреб громади, який полягає у такому:
низька самостійність медичних закладів щодо прийняття управлінських
і фінансових рішень;
фактична

відсутність

впливу

громадськості

(як

професійного

самоврядування, так і громадськості в цілому) на вироблення і прийняття
політичних та управлінських рішень щодо забезпечення діяльності сфери
охорони здоров‘я;
відсутність чіткого розмежування між платником та постачальником
медичних послуг та відсутність договірних відносин між ним;
неефективність
розмежування

політики

функцій

і

децентралізації:

повноважень

між

відсутність

місцевими

чіткого

державними

адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
Держава не спроможна фінансово підтримувати СОЗ у повному обсязі,
а механізми компенсації та формування фінансових пулів не були
розробленні в державі загалом на місцях. Крім того, на початку існування
незалежної України не було ані єдиної нормативної бази, ані достатнього
кадрового забезпечення для децентралізованого розвитку СОЗ [1, с. 45].
2. Недоліки кадрового забезпечення сфери охорони здоров‘я.
Нині діє архаїчна система планування потреб СОЗ у кадрових ресурсах,
виходячи з жорстких штатних нормативів. Має місце диспропорція кадрової
структури лікарського корпусу, що виявляється:
надмірній спеціалізації лікарів з одночасним браком спеціалістів
первинної ланки. Особливо гострими ці проблеми є у сільській місцевості.
З поміж іншого, значну роль відіграє відсутність компенсаторних
механізмів при реалізації держзамовлення на підготовку спеціалістів. Адже
більшість фахівців, які були підготовлені за державні кошти, наприклад, для
первинної ланки, працюють на вторинній ланці або в приватному секторі.
Слід зазначити також, що низький рівень оплати праці та соціального захисту
медичних працівників спонукає останніх заохочувати пацієнтів до тіньової
оплати медичних послуг [3, с. 15].
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3. Диспропорційність у фінансово-організаційній структурі сфери
охорони здоров‘я, що виявляється у такому:
відбувається зміщення акценту з первинної на вторинну та третинну
ланки;
розподіл коштів між медичними закладами здійснюється залежно від
ресурсних показників (кількість ліжок, кількість штатних посад тощо), що
обумовлює екстенсивний розвиток цих закладів – орієнтацію на кількість, а
не на якість;
кошторисне

фінансування

медичних

закладів

призводить

до

відсутності мотивації їхнього керівництва до покращення якості діяльності та
ефективного використання фінансів;
недостатнє фінансування СОЗ та системна корупція в країні
спричинили розбалансованість системи лікування, профілактики, реабілітації
та санітарно-епідеміологічного нагляду;
• комерціалізація підприємств у поєднанні з відсутністю ефективних
механізмів державного регулювання системи охорони здоров‘я обумовила,
особливо на початку становлення незалежної України, руйнацію системи
профілактики професійних захворювань та захворювань, пов‘язаних з
екологічними проблемами.
4. Деформація фармацевтичного сектору.
Залежність вітчизняної фармацевтичної галузі від імпорту сировини
призвела до різкого спаду виробництва вітчизняної фармацевтичної
продукції і, отже, руйнації системи гарантованого забезпечення ліками,
навіть у стаціонарах.
Зазначимо також, що комерціалізація фармацевтичного сектору у
поєднанні з недосконалими нормативно-правовими механізмами державного
регулювання обумовили закриття переважної більшості державних та
комунальних

аптек,

насамперед

–

відділів

внутрішньо

аптечного

виготовлення ліків.
Для

формулювання

змістовних

пропозицій

щодо

оптимізації

фінансування галузі охорони здоров‘я та її розвитку, варто визначити деякі
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основні недоліки і оцінити сучасний стан охорони здоров‘я, який
характеризується [4, с. 69]:
низьким рівнем навантаження на первинну ланку медико-санітарної
допомоги;
деформованою та неефективною структурою медичних закладів, яка не
відповідає реальним потребам галузі;
система фінансування галузі здійснюється за кодово-бюджетним
принципом і не прив‘язана до наданих послуг;
дуже низьким рівнем позабюджетного фінансування;
неефективним використанням наявних ресурсів.
Проте реалізація стратегічних цілей системи охорони здоров‘я
стикається

з

комплексом

проблем

політичного,

економічного,

демографічного, технологічного, екологічного характеру. Безпрецедентні
темпи постаріння населення, зміна темпу патології на переважно хронічний,
значна поширеність нездорового способу життя обумовлюють зростання
потреби в обсягах медичного обслуговування, що вимагає додаткових витрат
і ресурсів. Розвиток нових медичних технологій та підвищення рівня
освіченості в питаннях здоров‘я сприяє збільшенню вартості медичної
допомоги та підвищенню очікувань громадян щодо її якості.
Водночас випереджаючий темп зростання витрат на медичну допомогу
порівняно з темпами збільшення ВВП країни, кризові явища в багатьох
регіонах обумовлюють пошук шляхів зменшення витрат та раціонального
використання наявних ресурсів. За таких умов виникає та поглиблюється
конфлікт інтересів, який полягає у невідповідності між завданнями, що
стоять перед системою охорони здоров‘я в плані підвищення доступності й
якості

послуг,

забезпечення

рівності,

справедливості

та

фінансово-

економічними можливостями їх реалізації.
Реалії свідчать, що подальший розвиток системи охорони здоров‘я
можливий за умови подолання існуючих недоліків таких як: нові загрози та
захворювання, зростання вартості послуг, проблеми фінансування в умовах
обмежених ресурсів, швидке поширення хвороб унаслідок зростання
619

мобільності, підвищені вимоги до доступності та якості медичної допомоги
[4, с. 70].
Що стосується доступності, то це основна мета системи охорони
здоров‘я населення, а її передумови полягають у збалансованості необхідних
обсягів медичної допомоги з можливостями та ресурсами держави. Якість
медичної допомоги в свою чергу, відзначається сукупністю характеристик,
що підтверджують відповідність наданої медичної допомоги наявним
потребам пацієнта, його очікуванням, сучасному рівню розвитку медичної
науки і технології. Основними характеристиками якості медичної допомоги є
адекватність,

доступність,

наступність

і

безперервність,

безпека,

результативність ефективність, дієвість, своєчасність, задоволення очікувань
і потреб, стабільність процесу й результату, постійне вдосконалення та
поліпшення.
У такому контексті, можна сказати, що система охорони здоров‘я
певною мірою відображає стан суспільства, не лише орієнтуючись на цільові
показники здоров‘я, але й ураховуючи загальні цінності. Модель системи
охорони здоров‘я визначається цілями, принципами та співвідношенням
елементів системи, а також суспільним устроєм, політичним і соціальноекономічним становищем, традиціями, культурою, релігією тощо.
Якщо проаналізувати темпи зростання витрат на систему охорони
здоров‘я в Україні протягом останніх років, то вони випереджають темпи
ВВП [5, с. 225]. Тому узагальнюючи практику очевидно, що пріоритетною
сферою реформування системи фінансування охорони здоров‘я є перегляд
існуючого механізму розподілу ресурсів залежно від наданих послуг і
результатів лікування, так як існуюча система постатейного фінансування не
дозволяє прив‘язати фінансові потоки до якості та кількості наданих послуг,
а така прив‘язка є необхідним елементом сучасних підходів до ефективного
управління системою надання медичних послуг. Ситуація загострюється й
тим, що рівень зношеності основних фондів охорони здоров‘я перевищив
60% бар‘єр, при цьому в лікувально-профілактичних закладах обсяги заміни
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морально застарілої медичної техніки та обладнання не перевищують 1,5% на
рік. В економічно розвинутих країнах цей показник для активної частини
основних фондів охорони здоров‘я складає 10–12% на рік. Розміри бюджетного
фінансування не відповідають ресурсним потребам галузі [6, с. 47].
Для об‘єктивної оцінки відзначимо, що стосується використання
фінансових ресурсів охорони здоров‘я, то з роками ситуація практично не
змінюється, тобто змінюються обсяги фінансування, розподіл видатків
розписується за окремими статтями, коливання з року в рік складають 2–3%.
Велика частина, як і раніше, поглинається заробітною платою медичних
працівників та оплатою комунальних послуг (понад 70% усіх видатків
спрямовується

на

фінансування діяльності

лікувально-профілактичних

закладів). Бюджетні видатки на охорону здоров‘я розподіляються відповідно
до елементів затрат, головними з яких є лікарняні ліжка. Витрати на оплату
праці та комунальні платежі складають дві третини видатків зведеного
бюджету на охорону здоров‘я, тоді як на закупівлю товарів, матеріалів та
послуг витрачається лише одна п‘ята, а на капітальні видатки – одна десята
сукупних видатків
Усі країни стикаються з необхідністю скорочення та стримування
зростання витрат на охорону здоров‘я за допомогою перерозподілу
фінансових ресурсів за рахунок інших статей бюджету, підвищення податків
та внесків у рамках системи соціального страхування, регулювання попиту
на медичні послуги, регулювання пропозицій медичних послуг. Але при
цьому бідні країни шукають на це кошти, тому що не вистачає на
найнеобхідніше медичне обслуговування, а багаті витрачають їх на
впровадження

нових

медичних

технологій,

довготривале

лікування

хронічних інфекційних хвороб і медико-соціальну допомогу. Головним
чинником розвитку системи охорони здоров‘я будь-якої країни є показники
фінансування та стабільність його джерел. Кожна країна визначає способи їх
формування на власний розсуд, ураховуючи політичне та економічне
підґрунтя.
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Реформування

системи

охорони

здоров‘я

України

на

підставі

формування нової моделі вимагає створення відповідної нормативноправової бази, що визначатиме її організаційно-управлінські засади. Цей
процес полягає насамперед у визначенні та законодавчому закріпленні
правових норм, що регулюють стосунки між пацієнтами, медичними
працівниками та страховиками, у створенні умов і впровадженні механізмів
забезпечення якості та доступності медичного обслуговування згідно з
наявними ресурсами та очікуваннями пацієнтів.
Висновки. Вищерозглянуте, переконує, що реформа системи охорони
здоров‘я є діяльністю, що пов‘язана зі змінами політики та інститутів
охорони здоров‘я, через які вона проводиться. Ключовими елементами
реформи виступають структурні перетворення (замість поетапних та
еволюційних змін), зміна цілей політики в галузі охорони здоров‘я з
наступними інституціональними змінами цілеспрямованими, послідовними
та довгостроковими.
Успішність та ефективність реформування системи охорони здоров‘я,
вбачаємо у:
спрямованості реформ на «медичну галузь» – на тих, хто надає
медичну допомогу, а не на споживачів медичних послуг (пацієнтів);
удосконаленні форм і методів управління галуззю охорони здоров‘я на
державному, регіональному та місцевому рівнях;
науково обґрунтованому, еволюційному та поступальному здійсненні
реформ. Таким чином, стратегія реформування системи охорони здоров‘я
ґрунтується не лише на необхідності досягнення кінцевої мети, але й на
розумінні того, як можна подолати перешкоди на шляху до неї. Відповідно
все зводиться до вирішення проблем дефіциту ресурсів, збереження
доступності медичних служб для всіх прошарків населення та фінансову
стійкість системи, досягнення ефективного перерозподілу фінансових
ресурсів між споживачами послуг трьох сторін і закладів охорони здоров‘я.
Узагальнюючи

констатуємо,

що

система

охорони

здоров‘я

є

сукупністю усіх організацій, інститутів і ресурсів, головною метою яких є
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зміцнення, підтримка або відновлення здоров‘я. Основними завданнями
реформування системи охорони здоров‘я вважаємо, поліпшення здоров‘я
населення,

відповідність

запитам

та

потребам

людей,

забезпечення

справедливості в розподілі фінансових ресурсів. У такому контексті, умовою
для успішного функціонування системи охорони здоров‘я визначаємо
нормативно-правову базу, що включає комплекс ресурсів, таких як:
фінансові,

кадрові,

матеріально-технічні,

управління

та

керівництво,

технології, а основними цінностями: справедливість, солідарність, участь
населення та етичний підхід до розвитку системи. Отже, прогрес у
досягненні реформування системи охорони здоров‘я безпосередньо залежить
від ефективного виконання ключових функцій, а саме: спрямовуючого
керівництва, формування ресурсів, надання послуг та фінансування.
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ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
У статті розглянуто проблеми фінансування охорони здоров’я в Україні.
Вивчено європейський досвід фінансового забезпечення охорони здоров’я.
Запропоновано напрями удосконалення механізму фінансування соціальної
сфери..
Ключові слова: охорона здоров’я, фінансування, бюджет, видатки на
охорону здоров’я, медична допомога.
Охорона здоров‘я є пріоритетним напрямком діяльності кожної країни,
яка забезпечує реалізацію принципу збереження і покращення здоров‘я
громадян, надання їм кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги. У
сучасних умовах перед українською системою охорони здоров‘я поставлено
важливе завдання – при жорстких ресурсних обмеженнях створити нову
ефективну

систему,

спроможну

забезпечити

населення

лікувально-

профілактичною допомогою в достатньому обсязі та високої якості.
Ключовою проблемою галузі охорони здоров‘я, як свідчать дані аналізу
вітчизняних та міжнародних експертів, є невідповідність сучасним реаліям
діючої в Україні радянської системи охорони здоров‘я, яка властива для
планової економіки[1].
У такій ситуації першочергового вирішення потребують питання
стабілізації економічної ситуації в охороні здоров‘я, починаючи із зміни
пріоритетів відносно планування і фінансування видатків галузі та
закінчуючи створенням економічного механізму, при якому суб‘єкт медико624

виробничої діяльності буде зацікавлений у підвищенні конкуруючих
медичних

послуг

та

покращенні

їх

якості,

а

також

ефективності

використання кадрових, матеріальних і фінансових ресурсів.
Дослідженню концептуальних засад планування і фінансування
видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров‘я
присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як О. Д. Василик,
О. І. Величко,

В. Г. Дем‘янишин,

Р. М. Корнацька,

З. М. Лободіна,

М. І. Долішний,

Т. П. Єфименко,

А. І. Мельник,

І. М. Солоненко,

Ю. В. Шеленко, В. М. Федосов, С. І. Юрій та ін.
Метою дослідження є наукове обґрунтування засад фінансування
охорони здоров‘я, формування пропозицій щодо їх удосконалення.
Економічна реформа в Україні, основна мета якої полягає у побудові
соціально-орієнтованої держави ринкового типу, передбачає багатогранний
комплекс взаємообумовлених заходів, спрямованих на формування нових
економічних відносин для забезпечення збалансованого розвитку всіх
суб‘єктів економічних інтересів. Однією з найсуттєвіших та складних
проблем

у

процесі

реформування

є

удосконалення

планування

і

фінансування видатків на охорону здоров‘я, так як у вітчизняній теорії і
практиці ці питання недосконалі, крім того, дається взнаки недосконалість
правового, економічного регулювання в державі [2].
З врахуванням світового досвіду зауважимо, що будь-яка модель
системи охорони здоров‘я в окремій країні певною мірою зіштовхується з
проблемою

дефіциту

фінансових

ресурсів.

Залежно

від

соціально-

економічної політики з урахуванням своїх конституційних функцій, кожна
держава формує власну модель фінансового забезпечення охорони здоров‘я.
Відповідно до цих моделей у світовій практиці основними джерелами
фінансування галузі охорони здоров‘я виступають:
– бюджетні кошти;
– внески на обов‘язкове й медичне страхування;
– власні кошти юридичних і фізичних осіб.
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Разом

з

тим

необхідно

сказати,

що

бюджетне

фінансування

використовується усіма країнами світу і є найбільш розповсюдженим поряд з
іншими джерелами фінансування. Страхові платежі та приватні кошти, у
свою чергу, хоч і є цільовими та забезпечують гарантоване спрямування
коштів на охорону здоров‘я, однак вони пов‘язані з рівнем розвитку держави,
платоспроможністю фізичних і юридичних осіб тощо. Виходячи із світового
та вітчизняного досвіду організації фінансування охорони здоров‘я науковці і
практики виділяють три основні моделі її фінансового забезпечення:
страхову, бюджетну і приватну [3].
Страхова модель або модель Бісмарка (її називають іменем німецького
державного діяча Отто Бісмарка (1815–1898), котрий уперше запропонував
медичне обслуговування на страхових засадах), належить країнам із
помірним рівнем централізації ВВП у бюджеті в межах 35–45%. Ця модель
застосовується у Франції, Німеччині, Бельгії, Японії, Люксембурзі, Австрії,
Нідерландах, Швейцарії, де переважають кошти юридичних і фізичних осіб
за мінімальною участю держави.
Бюджетна (державна) модель застосовується у країнах із високим рівнем
державної централізації ВВП, а саме 50–60 %. Такими є модель Беверіджа та
модель

Семашка.

Перша

форма державної

моделі характеризується

переважанням бюджетних коштів за мінімального залучення коштів
юридичних і фізичних осіб, вона притаманна Великобританії, Ірландії,
країнам СНД, Греції, Данії, Португалії, Канаді, Норвегії, Італії, Швеції,
Фінляндії. Друга форма бюджетної моделі (переважання бюджетних коштів,
централізоване управління з боку держави) діяла у СРСР та перейшла у
спадок Україні [4].
Приватна модель є результативною лише переважно для заможних груп
населення та застосовується у країнах із не досить значним рівнем
централізації ВВП, приблизно 25–30 % (наприклад США), де переважають
кошти фізичних осіб.
Як можна помітити, кожна з висвітлених моделей не функціонує
самостійно, що переконує у відсутності у них виражених переваг. У сучасних
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умовах для досягнення високої якості медичного обслуговування необхідне
відповідне фінансове забезпечення, тому економічні аспекти функціонування
системи охорони здоров‘я набувають особливого значення. Процеси і
результати проведення реформ систем охорони здоров‘я вказують на
можливість вибору одного з двох можливих шляхів удосконалення існуючої
моделі або перехід до принципово іншої.
Що стосується національної системи охорони здоров‘я, то вона
фінансується переважно за рахунок коштів державного й місцевих бюджетів,
згідно положення ст. 49 Конституції України, в якій закріплене право кожної
людини на охорону здоров‘я, медичну допомогу й медичне страхування, що
забезпечується державним фінансуванням [5].
За

переконаннями

вітчизняних

і

зарубіжних

експертів,

рівень

фінансування охорони здоров‘я залежить не від реальної потреби системи в
засобах, а від того значення, яке суспільство приділяє здоров‘ю та охороні
здоров‘я. На думку експертів ВООЗ, фінансування від валового доходу є
найоптимальнішим для показників суспільного здоров‘я та ефективного
функціонування охорони здоров‘я. Вважаємо, що порівнювати рівень
фінансування медичної галузі у різних країнах на основі валового доходу
потрібно обережно, так як використовуються не однакові методики
розрахунків щодо бюджетного фінансування та оплати різних видів
допомоги.
Отже, за умов, які склались, очевидною є потреба суттєвого перегляду
державної політики в галузі охорони здоров‘я та реалізації широкого спектру
контрольних заходів для підвищення ефективного використання людських,
матеріально-технічних ресурсів для забезпечення функціонування закладів
охорони здоров‘я.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ
ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ
В

статті

досліджено

сутність

економічної

категорії

«податкове

навантаження». Охарактеризовано методичні підходи до обчислення рівня
податкового тиску на конкретного платника. Обґрунтовано доцільність
розрахунку

податкового

навантаження

на

сільськогосподарське

підприємство. Визначено спосіб впливу рівня податкового навантаження на
фінансові результати діяльності в галузі сільського господарства.
Ключові слова: сільськогосподарські виробники, фіскальна політика,
спеціальні режими оподаткування.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі вітчизняне сільське
господарство переживає затяжну кризу, вихід з якої вимагає зміни структури
та організації процесу сільськогосподарського виробництва, формування
ефективної
виробництва

системи

державного

продукції

в

регулювання

особистих

галузі.

господарствах

Нарощування
населення

не

компенсувало його скорочення у сільськогосподарських підприємствах.
Низькі темпи поліпшення ситуації в сільському господарстві зумовлені
повільним

проведенням

аграрної

реформи,

відсутністю

стабільного

податкового законодавства та недостатнім рівнем фінансової підтримки. До
основних чинників, що впливають на ефективність сільськогосподарського
виробництва, належить фіскальна політика. Основною регуляторною
функцією фіскальної політики є стимулювання виробничої діяльності
суб‘єктів господарювання. Сучасна фіскальна політика держави в аграрному
секторі не повною мірою забезпечує здійснення цієї функції, оскільки
побудована таким чином, що має недостатньо стимулів для зростання
ефективності господарювання.
Удосконалення

господарського

механізму

в

аграрному

секторі

економіки передбачає формування такої фіскальної політики, яка б сприяла
підвищенню

ефективності

сільськогосподарського

виробництва,

його

розширеному відтворенню.
Практичний прояв такої системи не обмежується суворо окресленим
порядком її елементів, а являє собою логічно обґрунтовану послідовність дій,
які у подальшому й визначать її методологічну спрямованість і практичну
значущість. За таких умов постає питання з'ясування кількісних та якісних
параметрів

потенційної

системи

прямого

оподаткування

сільського

господарства, зокрема місця у ній спеціальних режимів оподаткування,
встановлення взаємозалежності між фіскальною та стимулюючою складовою
даних режимів, визначення критеріїв організаційно-методичного механізму
спеціального оподаткування залежно від форм господарювання, врахування
внутрішньогалузевої

спрямованості в
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оподаткуванні.

На

найближчу

перспективу перелік зазначених проблем набуває особливої актуальності, що
у свою чергу зумовлює необхідність розробки адекватного науково
виваженого інструментарію його розв‘язання.
Метою статті є обґрунтувати доцільність розрахунку податкового
навантаження на сільськогосподарське підприємство та виявити спосіб
впливу рівня податкового навантаження на фінансові результати діяльності в
галузі сільського господарства.
Аналіз

останніх

сільськогосподарських

наукових

досліджень.

виробників

Питання

традиційно

оподаткування

привертають

до

себе

підвищену увагу кола наукових інтересів багатьох вчених. Дослідженням з
даної проблематики присвячені праці як вітчизняних вчених: В.Андрущенка,
О.Василика,

В.Вишневського,

А.Крисоватого,

М.Дем‘яненка,

М.Кучерявенка,

П.Лайка,

Д.Деми,

І.Луніної,

О.Кириленко,
А.Поддерьогіна,

А.Соколовської, Л.Тулуша, В.Федосова та інших, так і ряду зарубіжних
науковців,
Е.Крилатих,

а

саме

І.Буздалова,

І.Кулішера,

А.Вагнера,

В.Лєбєдєва,

О.Єгеревої,

І.Озерова,

С.Корюнова,

К.Панкової,

У.Петті,

Д.Рікардо, О.Сагайдака, С. де Сісмонді, А.Сміта, М.Тургенєва, Д.Черника,
І.Янжула та інших.
Виклад основного матеріалу. Сільськогосподарське виробництво, як
виняткова складова загальносуспільного значення, вимагає постійної уваги зі
сторони держави, прояв якої віддзеркалюється у запровадженні комплексу
державних цільових програм, спрямованих на поліпшення економічних та
фінансових умов діяльності господарюючих суб‘єктів.
Податкове

стимулювання

сільськогосподарського

виробництва

характеризується диференційованим підходом, при якому одночасно діють і
податкові пільги при сплаті окремих податків, і цілісні податкові підсистеми.
Податкові пільги є більш вужчим поняттям, оскільки надають переваги лише
щодо окремих податків, точніше - їх складових (податкової ставки, об‘єкта
оподаткування, періоду сплати тощо). За змістом податкові пільги впливають
лише на визначену частину економічних відносин, що регулюється певним
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податком. Можна констатувати, що податкова пільга дії лише в межах
податку.
Спеціальні режими оподаткування - значно ємкіше поняття. Підходи
щодо механізму їх формування є різні. Вони можуть створюватись шляхом
поєднання переліку існуючих податкових пільг у певну систему, або ж
передбачати власний механізм формування через створення спеціального
(комплексного) податку. У підсумку, і податкові пільги, і спеціальні режими
оподаткування покликані виконувати стимулюючу функцію в оподаткуванні.
Дієвість останньої визначальною мірою обумовлюється не фіскальними
інтересами

держави,

стимулювання

а

досягненням

економічного

зростання,

певних

(стратегічних)

зняття

соціальної

цілей:
напруги,

покращення якості життя населення тощо.
При розробці пропозицій щодо посилення стимулюючої функції при
спеціальних

режимах

прямого

оподаткування

сільськогосподарських

товаровиробників та визначенні найбільш прийнятного механізму їх
реалізації, доцільно скористатися досвідом економічно розвинутих країн, де
практика запровадження стимулюючої податкової політики є більш
відпрацьованою.
В

аспекті

взаємоузгодженості

земельного

та

прибуткового

оподаткування становить інтерес досвід формування податкового механізму
в сільському господарстві Італії.
Діючий у цій країні прибутковий податок побудовано на засадах
прогресивності. Всі доходи фізичних осіб, залежно від джерела походження,
поділено на 5 категорій: від земельної власності, капіталу, роботи по найму
та вільних професій, підприємництва, інших джерел.
Доходи від земельної власності складаються із доходів від земельних
ділянок і доходів від будівель та споруд. Перші виникають від самого факту
володіння землею або від здійснення на ній сільськогосподарської діяльності.
Другі складаються із доходів, одержаних від експлуатації будівель і споруд
безпосередньо власником, або ж від здачі їх в оренду.
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Складова земельних доходів визначається на основі кадастрової оцінки
земельних угідь (тобто даних земельного кадастру) залежно від їх класу.
Землі мають бути придатні для сільськогосподарської діяльності. Остання
оцінка земель, з метою оновлення даних кадастру, здійснювалась наприкінці
70-х років. За таких умов, кадастрові ставки не відображають реальних даних
оцінки угідь. Співвідношення між кадастровими і реальними доходами у
сільському господарстві Італії в середньому становить 1:10. Мінімізуючи
негативний прояв такого співвідношення, органам місцевого самоврядування
надано право встановлювати коригуючі коефіцієнти, щоб нівелювати
відхилення між даними кадастрової та реальної оцінки угідь.
Відповідно до законодавства Італії, дані кадастрової оцінки (по землі та
по будівлях) переглядаються 1 раз на 10 років. Фактично ж, робота у цьому
напрямі ведеться слабо.
Ставки

прибуткового

податку

прогресивно-диференційовані,

визначаються залежно від розміру одержаного доходу в межах 12-65%.
Корпоративний податок (в Італії так називають прибутковий податок з
юридичних осіб) справляється за єдиною ставкою - 36%, причому для
сільського господарства пільг не передбачено. Об‘єктом оподаткування є
різниця між отриманими доходами та понесеними витратами. Крім
відмічених

прямих

податків,

сільськогосподарські

виробники

країни

здійснюють відрахування до фондів соціального страхування.
З точки зору державного (непрямого) регулювання рівня доходності
сільськогосподарських виробників, податкова система Франції є показовою.
Оподаткування доходів сільськогосподарських товаровиробників дещо схоже
з німецькою податковою моделлю, зокрема у частині поділу платників на
категорії, залежно від розміру отримуваного доходу. Суть підходу полягає у
підтримці сільгоспвиробників з низьким рівнем доходу та стимулюванні
(заохоченні) їх до ефективнішої господарської діяльності шляхом надання
податкових пільг.
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З цією метою сільськогосподарських виробників поділено на три
категорії. До першої категорії платників входять фермери, середній рівень
доходу яких (за два останні роки) не перевищував 500 тис. франків. Такі
виробники сплачують сукупний податок, величина якого розраховується як
визначений середньорайонний розмір прямих податків, що припадає на 1 га
угідь району. Отримана величина і є розміром податкової ставки. Об‘єктом
оподаткування виступає не реальний дохід, а кадастровий, тобто той, який
можна одержати на землях середньої якості. Фермери першої категорії
позбавлені необхідності у веденні бухгалтерської та податкової звітності.
До другої категорії платників віднесено фермерів, середній розмір
доходу яких за останні два роки становив 500 - 1000 тис. франків. Для цієї
категорії виробників передбачена спрощена схема розрахунку та сплати
податку. Розмір доходу для цілей оподаткування визначається фермером
самостійно, поряд з цим він зобов‘язується вести спрощений облік (журнал
обліку понесених витрат та одержаної виручки). Також сільгоспвиробникам
даної категорії надається можливість самостійного визначення тривалості
виробничого періоду для цілей оподаткування (як правило, обраний період
не збігається із загальновстановленим).
До третьої категорії платників належать сільгоспвиробники, середній
розмір доходу яких (за останні два роки) перевищує 1000 тис. франків. Такі
платники ведуть загальноприйнятий (повноцінний) бухгалтерський облік з
послідуючим

поданням

звітності

в

податкові

органи.

Об‘єктом

оподаткування для платників другої та третьої категорій є реальний дохід,
одержаний сільськогосподарським товаровиробником за рік. Податок
стягується

за

прогресивною

шкалою,

але

спочатку

встановлюється

неоподатковуваний мінімум доходу на рік, а вже потім застосовуються
ставки від 0 до 56,8%.
Особливою

умовою

стягнення

прибуткового

податку

з

сільськогосподарських товаровиробників Франції є можливість сплачувати
середній розмір податку з доходу, одержаного за останні три роки, а не за рік.
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Через описаний механізм сплати реалізується принцип регресивності в
оподаткуванні сільськогосподарських виробників, оскільки в рік отримання
високого доходу об‘єктом оподаткування є не річний, а усереднений за
останні три роки дохід, який значно зменшує розмір нарахованого
прибуткового податку.
Стимулюючий

вплив

на

діяльність

сільськогосподарських

товаровиробників Франції справляє земельний податок. Останній складає
значну частину доходів місцевих бюджетів і справляється у чистому вигляді,
тобто не є складовою податку на нерухомість. Базою оподаткування
визначено кадастровий дохід, розмір якого встановлено на рівні 80 % від
кадастрової орендної вартості земельної ділянки. Вона визначається за двома
позиціями:

1)

залежно

від

виробничого

призначення

(рілля,

сади,

виноградники і т. д.); 2) по видах сільськогосподарських культур (зернові,
олійні і т. д.). Кадастрова оцінка землі у Франції щорічно індексується за
встановленими коефіцієнтами. Відсоткові ставки земельного податку
визначаються щорічно, причому розмір їх залежить як від якості землі, так і
від її приналежності тим чим іншим територіальним об‘єднанням. Величина
ставки не може перевищувати встановленого законодавством максимуму.
Крім прибуткового та земельного податків, сільськогосподарські
товаровиробники Франції (серед переліку прямих податків) відраховують
соціальні виплати та сплачують корпоративний податок (у Франції - податок
з компаній). Останній не набув широкого розповсюдження у сільському
господарстві

країни,

оскільки

левова

частина

сільськогосподарських

товаровиробників веде діяльність на індивідуальних засадах (сімейні ферми),
тому сплата цього податку для них не є необхідною.
Отже, стимулююча модель оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників

країн

Західної

Європи,

побудована

на

засадах

взаємозалежного поєднання прибуткового та земельного оподаткування.
Ключовою умовою при формуванні податкового механізму щодо галузі є
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на основі їхніх
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доходів: через розрахунок кадастру, від надання в оренду (як правило,
нерухомого майна), від володіння виробничими потужностями, від надання
супутніх послуг і т. д.
Земельне оподаткування побудоване, як правило, на основі доходності
угідь за кадастром або шляхом оцінки землі від здачі її в оренду. Часто
земельний податок справляється у складі загального податку на нерухомість.
Обов‘язковою умовою функціонування податку на землю, незалежно від бази
його визначення, є застосування коригуючих коефіцієнтів. Останні, як
правило, розраховуються на місцевому рівні, з метою врегулювання
розбіжностей між кадастровою та реальною оцінкою угідь.
Особливу увагу у країнах Європейського Союзу, зокрема Франції,
Німеччині, приділяють підтримці малих і дрібних сільськогосподарських
виробників. Для останніх розроблено спеціальний механізм оподаткування,
що враховує рівень прибутковості фермерських господарств, залежно від
якого визначається фіскальна спроможність платника. Податок становить
певну частину або певний відсоток від фіскальної спроможності (вартості)
фермерського господарства. При визначенні останньої фермер декларує
наявну в його користуванні площу сільськогосподарських угідь, площу, що
здається та взяту в оренду, кількість наявного рухомого й нерухомого майна,
склад сім‘ї тощо. Даний підхід є характерним для Німеччини.
У Франції визначення суми доходу, що підлягає оподаткуванню,
розраховується за нормативом, на підставі таких даних: земельного кадастру,
середніх показників вартості продукції, витрат виробництва, урожайності
сільськогосподарських культур тощо. Ці дані отримують у результаті
вибіркових обстежень специфічних умов господарювання, характерних для
певної місцевості.
В обох країнах для забезпечення рівності в оподаткуванні фермерські
господарства, як правило, залежно від площі сільськогосподарських угідь та
розміру одержаного доходу поділено на категорії, в межах яких діє власний,
індивідуальний податковий механізм.
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На наш погляд, ефективне функціонування такої системи прямого
оподаткування
комплексу

сільськогосподарського

передумов:

удосконалення

виробництва

вимагає

цілого

податкового

законодавства

і

відпрацьованості податкових механізмів, високу облікову дисципліну
платників, створення мінімуму можливостей для ухилення від сплати
податків і, найголовніше, - забезпечення безперервної прибуткової діяльності
сільськогосподарських виробників, що не спостерігається нині в Україні.
На відміну від країн ЄС і Східної Європи, у країнах СНД
запровадження спеціального прямого оподаткування на основі поєднання
окремих

платежів

і

приведення

їх

до

спільної

бази

є

широко

розповсюдженою практикою. Тут проблемам спеціального оподаткування на
(базі земельного) приділяється значна увага, а винятково велике значення
воно має у Росії та Білорусії, досвід яких може бути корисним при визначенні
підходів щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
України.
З

метою

стимулювання

сільськогосподарського

виробництва

у

Російській Федерації з 1.01.2002 р. для виробників галузі запроваджено
спеціальний податковий режим, у вигляді єдиного сільськогосподарського
податку (ЄСГП).
Варто

зазначити,

що

подібні

режими

спеціального

прямого

оподаткування на території Росії діяли й до запровадження вказаного
податку, однак сфера їх функціонування поширювалась тільки на окремі,
визначені на законодавчому рівні, регіони. У 2004р. механізм ЄСГП було
переглянуто, в результаті чого комплексний податок на основі оподаткування
землі

перетворився

у

податок

доходів

сільськогосподарських

товаровиробників.
В обох варіантах ЄСГП перехід на його сплату дозволяється
сільськогосподарським підприємствам, у яких виручка від реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній
календарний рік становила не менше 70% загального валового доходу.
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Сплата ЄСГП передбачає заміну цілої сукупності податків і податкових
платежів (основні – податок на прибуток, податок на майно, податок з
власників транспортних засобів); непрямі податки та внески на обов‘язкове
пенсійне страхування сплачувались на загальних засадах.
З

2002-2004рр.

об‘єктом

оподаткування

ЄСГП

була

площа

сільськогосподарських угідь, що знаходиться у власності або користуванні
платника. Базою оподаткування - співставна по кадастровій вартості площа
угідь, методика розрахунку якої затверджується Урядом РФ. Ставка ЄСГП
встановлювалася законодавчими органами суб‘єктів РФ в абсолютному
розмірі з одного співставного по кадастровій вартості гектара угідь. Розмір
ставки визначався як відношення нарахованої за попередній календарний рік
суми податків і платежів, що їх замінює ЄСГП, до співставної по кадастровій
вартості площі угідь:

Ст
де

1
4

П зпр
Пс

Пспр

,

(1)

Ст – ставка податку, руб/га;

Пзпр – податки і збори, що сплачуються при загальному режимі
оподаткування, руб.;
Пспр – податки і збори, які не увійшли до складу ЄСГП, але їх сплата
при спеціальному податковому режимі зберігається, руб.;
Пс – співставна по кадастровій вартості площа сільськогосподарських
угідь, га.
При цьому, ставка податку для платників, у яких сума одержаного
доходу за податковий період (квартал) у розрахунку на співставний по
кадастровій вартості гектар угідь більше як у 10 разів перевищує його
кадастрову вартість, збільшується на 35 %. Законодавчі органи РФ мали
право коригувати величину податкової ставки для окремих категорій
платників, але не більше ніж на 25%. Податок сплачувався щоквартально.
Визначення податкової бази (співставної по кадастровій вартості площі
сільськогосподарських угідь) здійснювалось на основі агрегованих значень
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кадастрової вартості сільськогосподарських угідь, що знаходились у
власності або користуванні суб‘єктів господарювання РФ та кадастрової
вартості 1 гектара сільськогосподарських угідь в середньому по Російській
Федерації.

Тобто,

через

сільськогосподарських

співвідношення

угідь

району

між
та

кадастровою
кадастровою

вартістю
вартістю

сільськогосподарських угідь в середньому по РФ, розраховується показник
(індекс) співвідношення. Множенням останнього на фактичну площу
сільськогосподарських угідь району обчислюється співставна по кадастровій
вартості площа сільськогосподарських угідь району.
За таких умов, для господарств, які мають середні та кращі за якістю
землі, джерелом сплати ЄСГП був рентний дохід; водночас господарюючі
суб‘єкти

розміщені

на

землях

гіршої

якості

(що

не

формують

диференційованого рентного доходу) сплачували ЄСГП за рахунок витрат
сільськогосподарських товаровиробників, у підсумку - такий механізм міг
призвести до збитковості аграрного виробництва.
З

1

січня

2004р.

спеціальний

податковий

режим

для

сільськогосподарських товаровиробників Росії був реформований і набув
дещо нових характеристик. У новому варіанті ЄСГП платників податку
поділено на дві категорії, з індивідуальним переліком обов‘язкових платежів,
у рахунок яких сплачується комплексний податок:
- для юридичних осіб - податок на прибуток, податок на майно
організацій, транспортний та єдиний соціальний податок;
- для фізичних осіб - податки: на доходи фізичних осіб, транспортний
та на майно фізичних осіб.
Всі інші податки та платежі, у т. ч. внески на обов‘язкове державне
пенсійне

страхування,

здійснюються

у

загальноприйнятому

порядку.

Важливим нововведенням для платників ЄСГП є право відмовитись від
сплати податку на додану вартість (ПДВ) (за винятком ―імпортного‖ ПДВ).
Розглянутий механізм ЄСГП для російських сільськогосподарських
товаровиробників (точніше - напрям його удосконалення й нинішній вигляд)
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орієнтує на потенційну практичну значущість окремих його елементів для
покращення вітчизняного ФСП. Зокрема, визначення податкової бази при
ЄСГП на основі різниці між валовими доходами та валовими витратами –
прибутку – є добрим орієнтиром у спеціальному оподаткуванні українських
сільськогосподарських товаровиробників. Але якщо в Росії ЄСГП (при такій
податковій базі) запроваджується для всіх виробників галузі (незалежно від
напряму їхньої діяльності), то для України тут потрібні певні корективи.
Висновки.

У

перспективі

оподаткування

індустріальних

сільськогосподарських підприємств повинно здійснюватись на загальних
підставах, з урахуванням специфіки сільськогосподарського виробництва. В
організаційному плані це не призведе до значних ускладнень механізму
оподаткування, адже відмічені підприємства володіють усіма необхідними
складовими для ведення повноцінного податкового обліку.
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК В УМОВАХ КРИЗИ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Розглянуто особливості фінансового ринку. Проаналізовано інструменти
впливу та актуалізовано пріоритетні шляхи розвитку фінансового ринку
України. Досліджено значення фінансових послуг в розвитку стратегічних
проблем для стабілізації економіки.
Ключові слова: фінанси, грошовий капітал, фінансовий ринок, фінансові
інститути, фіктивний капітал, економіка.
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки для суб‘єктів
підприємницької діяльності основним джерелом вільних грошових коштів
для фінансування капіталовкладень є фінансовий ринок, що забезпечує
ефективний

перерозподіл

капіталу

в

рамках

економічної

системи,

формування матеріального базису економічного зростання та починає
відігравати визначальну роль у розширеному відтворенні суспільного
виробництва. Фінансовий ринок посідає надзвичайно важливе місце у
структурі ринкової економіки, оскільки саме на ньому зустрічаються
суб`єкти господарювання, котрі відчувають дефіцит коштів і потребу в додаткових інвестиціях, та власники заощаджень, які можуть бути використані
для фінансування капіталовкладень. У процесі опосередкованого фінансовим
ринком рухом фінансові ресурси набувають специфічної форми фіктивного
капіталу, що виражається у фінансових активах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми
розвитку фінансового ринку та його значення для економічного зростання
країни приділяється значна увага як вітчизняними, так і зарубіжними
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вченими. Серед вітчизняних науковців, які займаються дослідженням цієї
проблеми, слід виділити таких авторів: Радіонова І. Ф, Барановський І. О.,
Міщенко В. А. та інші.
Мета. Проаналізувати вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на
економічний стан країни, шляхи вирішення фінансової нестабільності.
Виклад основного матеріалу. Глобалізаційні процеси в фінансовій сфері
характеризуються посиленням взаємозалежності та взаємовпливу країн у
сфері фінансових відносин, зростанням ролі міжнародних кредитних
відносин, міжнародного руху капіталів, а також джерел надходження доходів
і розміщення активів в інших країнах. В основі фінансової глобалізації –
вільний рух капіталів і валюти, їх перетинання національних кордонів, що
призводить, в свою чергу, до формування глобальних фінансових ринків і
світового фінансового середовища. Таким чином, на фінансову глобалізацію
впливає низка чинників, серед яких можна виділити такі: регулятивні,
технологічні, політичні, соціальні, чинники якісних змін у фінансах та інші.
Сучасна глобалізована економіка – це, перш за все, фінансова економіка у
вигляді взаємопов‘язаної та взаємозалежної системи фінансових ринків країн
світу, які поділяються на ринки розвинуті та такі, що розвиваються. Світовий
ринок фінансових послуг є складовою частиною світової фінансової системи,
у який інтегровані національні ринки фінансових послуг країн з відкритою
економікою. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг, зокрема, за своєю
природою завжди були інтернаціональними – інвестори завжди шукали
найкращі варіанти застосування капіталу в усіх країнах світу.
Фінансовий ринок включає в себе різноманітні сегменти (валютний
ринок, ринок цінних паперів, кредитний ринок та ринок фінансових послуг),
саме в розрізі цих сегментів варто здійснювати оцінку та аналіз всього стану
фінансового ринку. Окремо варто відзначити, що деякі складові фінансового
ринку в Україні розвинуті добре (кредитний ринок), а інші перебувають
тільки в стадії розвитку (фондовий ринок). Варто відзначити, що чільне місце
в структурі всього фінансового ринку посідає саме фондовий ринок, а відтак
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його недостатня розвиненість не дає змогу розвиватись в повній мірі іншим
складовим фінансового ринку і всьому фінансовому ринку загалом.
Фінансовий ринок відіграє дедалі більшу роль у економічних
перетвореннях, що відбуваються у світі й кожній країні. Як центр акумуляції
й перерозподілу фінансових ресурсів він забезпечує функціонування
потужного механізму стимулювання розвитку інвестиційної, виробничої
сфер економіки, а також усієї системи суспільно-економічних відносин. В
умовах

трансформаційних

практично

набуває

рис

перетворень
потужного

економіки

джерела

фінансовий

інвестиційних

ринок

ресурсів,

забезпечуючи ефективне акумулювання коштів та економічно доцільне
задоволення інвестиційного попиту економічних агентів на ресурси як
коротко- так і довгострокового характеру. Незважаючи на те, що фінансовий
ринок опосередковує рух реальних фінансових ресурсів, об‘єктом обміну на
ньому виступають фінансові активи, які є однією з форм реалізації
фінансових інструментів. Таким чином, фінансовий ринок можна визначити
як сукупність суспільно-економічних відносин, що виникають із приводу
купівлі і продажу фінансових активів. Із допомогою фінансових активів
здійснюється передача фінансових ресурсів від тих, хто має їх надлишок,
тобто від інвесторів, до тих, хто відчуває їх дефіцит, тобто до емітентів
фінансових активів. Відповідно, на сучасному етапі розвитку економічних
відносин фіктивний капітал у вигляді фінансових активів опосередковує та
юридично закріплює рух реального грошового капіталу в межах фінансового
ринку [3, с.33].
Існує надзвичайно тісний взаємозв‘язок фінансового ринку й реального
сектору економіки. Розвиток суспільного виробництва не можливий без
ефективного перерозподілу капіталу в рамках економічної системи, який на
сьогодні може забезпечити лише фінансовий ринок. Водночас сам
фінансовий ринок існує тільки за рахунок реального сектору економіки,
оскільки
отриманим

дохідність
унаслідок

фінансових

активів

продуктивного
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забезпечується

використання

прибутком,

залученого

на

фінансовому ринку грошового капіталу. Цей зв‘язок дає змогу повното
мірою охарактеризувати визначну роль фінансових відносин, що виникають
із приводу купівлі або продажу фінансових інструментів на сучасному етапі
розвитку ринкового господарства. Потрібно звернути особливу увагу на роль
фінансових

інститутів,

адже

саме

вони

забезпечують

ефективне

функціонування фінансового ринку [1, с.34].
Аналізуючи інституційну динаміку фінансового ринку, слід звернути
увагу, перш за все, на явне переважання кількості небанківських фінансовокредитних установ над банками, що спостерігається протягом усього періоду
незалежності України. На перший погляд, це нібито свідчить про високий
рівень розвитку небанківського сектору фінансового ринку країни. Але, з
огляду нате, що для фінансового ринку характерного є більш висока
концентрація капіталу, ніж в інших секторах економіки (внаслідок
найвищого рівня мобільності та ліквідності саме грошової форми капіталу
порівняно з іншими його формами).
Аналіз фінансового ринку України є надзвичайно важливим з точки зору
виявлення тих диспропорцій, котрі заважають ефективному функціонуванню
фінансової сфери вітчизняної економіки, що негативно відображається як на
реальному секторі, як з точки зору ефективного процесу суспільного
відтворення в цілому, так і на запобіганні руйнівним наслідкам негативної
кон‘юнктури світового фінансового ринку. У сфері підвищення ефективності
функціонування фінансового ринку України потрібно сформувати державну
політику, що включала б єдиний збалансований комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення стабільності фінансової системи, запобігання
відпливу капіталів, раціональне використання фінансових ресурсів. Ці
проблеми є першочерговими і потребують ретельного аналізу.
Станом на 31.03.2014 рік в Державному реєстрі фінансових установ
міститься інформація про 227 фінансових компаній. Узагальнені дані щодо
обсяг у фінансових послуг, наданих фінансовими компаніями за 1 квартал
2012-2014 рр., наведені в таблиці 1.
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За 1 квартал 2014 року спостерігається тенденція щодо збільшення
обсягів надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів складає
128,2%. Темп росту 2014 року 956,7% або 114,8 млн. грн. Це пояснюється
достатністю фінансових ресурсів у фінансових компаніях для кредитування.
Збільшення обсягів операцій з обміну валют та переказу грошових коштів
пояснюється коливаннями курсів іноземних валют та недовірою фізичних та
юридичних осіб до банківських установ щодо здійснення ними зазначених
видів фінансових послуг. Показники фінансовою лізингу зменшились за
перший квартал 2014 року на 20,0% млн. грн., порівняно з аналогічним
періодом минулого року 152,2%. Це пояснюється за рахунок зменшення
основних фондів орендаря, власника фінансових ресурсів [2, с.28].
Таблиця 1
Інформація про обсяги та види фінансових послуг, наданих фінансовими
компаніями за І квартал 2012-2014 рр., млн. грн.
Вид
фінансової
послуги
Надання
фінансових
кредитів за
рахунок
власних
коштів
Надання
позик
Надання
порук
Фінансовий
лізинг
Операції з
обміну
валюти
Операції з
переказу
грошових
коштів

1 квартал
2012 рік

1 квартал
2013 рік

1 квартал
2014 рік

Темпи росту
1 кв 2012
1 кв 2013

Темпи росту
1 кв 2013
1 кв 2014

47,9

13,4

128,2

28,0

9,5

35,3

2,2

22,6

6,2

10,3

0,3

0,0

0,2

-

-

2,3

3,5

0,7

152,2

20,0

2285,7

3127,0

3745,8

36,8

19,8

350,9

570,6

759,7

62,6

33,1

Можна зробити висновок, що у 2014 р. фінансові компанії суттєво
збільшили види та обсяг и надання фінансових послуг. За всіма
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дослідженими видами фінансових послуг у 2014 році відбувалось збільшення
обсягу їх надання. Це свідчить повернення довіри споживачів фінансових
послуг до фінансового ринку. Функціонування фінансового ринку значною
мірою залежить від особливостей його організації і регулювання державою.
Фінансова політика повинна маги імперативний, обов'язковий характер, що
зумовлюється змістом фінансів та їх місцем у системі суспільно-економічних
відносин. Законодавчі та нормативні акти з питань реалізації фінансової
політики треба виконувати своєчасно, якісно та в повному обсязі. В іншому
разі досягти фінансової стабілізації та прогресу в економічному розвитку
України неможливо [4, с.158-161].
Висновки. Головна увага має бути приділена прискоренню структурних,
у тому числі банківської, реформ, які забезпечують стале економічне
зростання, що нейтралізує таким чином деяке зростання курсу гривні при
діючому режимі обов‘язкового продажу валюти. Національний банк вбачає
перспективним підвищувати свій внесок у розширення доходної бази
бюджету не за рахунок інфляційного роздмухування номінальної величини
ВВП, а за рахунок забезпечення сталого зростання його реальної величини.
Для цього потрібно посилити увагу до:
- подальшого збільшення рівня монетизації економіки;
- підвищення кредитної активності;
- мобілізації платоспроможного попиту через подальше залучення
депозитів населення і підприємств;
- збільшення попиту на стабільну гривню.
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РОЗРОБКА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Стаття

присвячена

висвітленню

теоретичних

аспектів

складових

формування фінансової стратегії підприємства в умовах нестабільності
зовнішнього середовища. Розглянуто роль фінансової стратегії під час
постановки цілей і завдань підприємства; процес створення, впровадження
та управління фінансовою стратегією підприємства та вплив управління
фінансовою стратегією на діяльність підприємства.
Ключові слова: фінансова стратегія, фінансовий механізм, управління,
фактори, підприємство.
Постановка проблеми. В умовах нестабільності сучасної ринкової
економіки, традиційні маркетингові, логістичні та фінансові технології стали
менш

дієвими

інструментами

в

процесі

забезпечення

конкурентоспроможності підприємств. За таких умов більшість вітчизняних
підприємств не можуть об‘єктивно оцінити свої можливості, формувати та
нарощувати стратегічний потенціал. Розробка стратегічних планів розвитку
підприємств

(концепція

стратегічного

управління)

на

довгострокову

перспективу носить першочергове значення.
В умовах ринкової невизначеності, відповідальності за прийняті
управлінські

рішення

та

результати
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діяльності

підприємства,

які

відображаються у фінансових показниках, виникає необхідність орієнтації в
можливостях та перспективних напрямках розвитку фірми, саме фінансового
характеру. Тому особливо важливим є розробка фінансової стратегії для
забезпечення стійкого розвитку підприємств в сучасних умовах, що
обумовлює

необхідність

серйозного

аналізу

проблем

і

вироблення

практичних рекомендацій у цій сфері діяльності.
Постановка завдання. Метою даної статті є аналіз теоретичних підходів
до визначення сутності поняття «фінансова стратегія підприємства»,
дослідження питань формування фінансової стратегії в системі управління
підприємством, її структури та основних напрямків, що сприяють реалізації
цієї стратегії, а також розробка методичних рекомендацій щодо ефективного
механізму формування і реалізації фінансової стратегії,

через систему

управління підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як показав огляд економічної
літератури,

дослідженням

процесів

формування

фінансової

стратегії

підприємств присвячені праці вітчизняних і зарубіжних авторів. Зокрема,
теоретико-методичні аспекти стратегічного і фінансового управління та
фінансового аналізу досліджували такі вчені, як І. Ансофф, І. Бланк,
А. Гриньов, О. Ястремська, Л. Радова, також вагомий внесок у дослідження
питань механізму формування та реалізації стратегії підприємства зробили
такі науковці: І. І. Бажин, Л. Є. Довгань, В. Г. Герасимчук, М. Д. Білик та
інші.
М. Д. Білик під фінансовою стратегією суб‘єкта господарювання розуміє
комплексне управління всіма активами і пасивами підприємства [1, с.143].
Бланк І.О. вважає, що фінансова стратегія – це одна з важливих видів
функціональної стратегії підприємства, яка забезпечує всі основні напрями
розвитку його фінансової діяльності й фінансових відносин за допомогою
формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних
методів їх досягнення, які адекватні коригуванню напрямів формування та
використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища
[3, с. 87].
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Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Фінансова

стратегія

представляє собою визначення довгострокової мети фінансової діяльності
підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів їх досягнення.
Завданнями фінансової стратегії є:
· визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та
використання фінансових можливостей;
· визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб‘єктами
господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;
· фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на
перспективу;
·

вивчення

економічних

та

фінансових

можливостей

імовірних

конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової
стійкості;
· розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за
умов кризового стану підприємств.
Розробка фінансової стратегії – це галузь фінансового планування. Як
складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має
узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова
стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію
підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку
спричиняє коригування як фінансової, так і загальної стратегії розвитку
підприємства [5, с.12].
Важливим моментом при розробленні фінансової стратегії підприємства
є визначення періоду її реалізації. Тривалість її реалізації залежить в першу
чергу від тривалості періоду формування загальної стратегії розвитку
підприємства.

Крім

того,

на

нього

діють

такі

фактори:

динаміка

макроекономічних процесів, зміни, що відбуваються на фінансовому ринку,
галузева приналежність і специфіка виробничої діяльності підприємства.
В процесі формування фінансової стратегії велика увага приділяється
аналізу

факторів

зовнішнього

середовища,

вивченню-правових

діяльності підприємства та врахуванню фактору ризику [9, с. 301].
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умов

Розробка фінансової стратегії передбачає розробку не тільки цілей, але і
розробку плану дій по досягненню цих цілей. Керівництво компанії має
знати, як поточна ситуація співвідноситься зі стратегічними цілями компанії.
Необхідно регулярно контролювати досягнення стратегічних цілей. Для
контролю здійснення стратегії стратегічні цілі розбиваються на конкретні
стратегічні завдання, вирішити які потрібно в певний період часу. Контроль
досягнення стратегічних цілей здійснюється шляхом вирішення тактичних
завдань. Встановлені фінансові цілі групуються за напрямками, утворюючи
фінансову політику підприємства. Процес формування фінансової стратегії
підприємства зд, представлено на рис.1[10, с. 56]
Фінансова стратегія підприємства

Цілі та завдання

Рівні реалізації
Зовнішні та внутрішні фактори формування

Інструменти:
- програми і проекти;
- фінансова політика;
- фінансова реструктуризація;
- фінансове забезпечення
конкурентних переваг;
- інформаційне забезпечення;
- диверсифікація;
- глобалізація;
- тощо

Методи реалізації:
- фінансове моделювання
- стратегічне фінансове
планування
- фінансовий аналіз
- експертиза фінансових ринків
- прогнозування
- тощо

Результативність:
- прибуток
- стратегічний ефект (успіх)

Рис.1. Модель формування фінансової стратегії підприємства
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Загальна схема формування фінансової стратегії включає наступні
етапи:
1) характеристика підприємства як відкритої системи;
2) розробка стратегічних цілей;
3) розробка варіантів стратегії;
4) визначення критеріїв вибору варіантів;
5) конкретизація обраного варіанту фінансової стратегії;
6) оформлення фінансової стратегії, її прийняття і доведення до
виконавця;
7) організація контролю за реалізацією стратегії.
У системі розробки фінансової стратегії одне з важливих місць посідає
фінансове планування, що реалізується шляхом планування виробництва і
реалізації, а також контролю за витратами коштів. Фінансове планування
забезпечує

необхідний

контроль

за

залученням

і

використанням

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, створює необхідні умови для
покращення фінансового стану підприємства. Воно безпосередньо пов‘язане
з плануванням господарської діяльності і будується на основі інших
показників плану (обсягу виробництва і реалізації, кошторисі витрат на
виробництво,

плану

капітальних

вкладень

тощо).

Однак,

розробка

фінансового плану не є простим арифметичним перерахуванням показників
виробництва у фінансові показники [4, с.14].
У процесі розробки проекту фінансового плану необхідно застосовувати
творчий

підхід

до

показників

виробничого

плану,

виявляти

і

використовувати не враховані внутрішньогосподарські резерви, знаходити
методи

більш

ефективного

використання

виробничого

потенціалу

підприємства, більш раціональної витрати матеріальних і фінансових
ресурсів, підвищення споживчих властивостей продукції, що випускається
тощо [7, с.127].
Розробка фінансового плану пов‘язана з визначенням: витрат на
реалізовану продукцію; виручки від реалізації; грошових нагромаджень;
амортизації; обсягу і джерел фінансування; намічених на плановий період
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інвестицій; потреби в оборотних коштах і джерелах їх покриття; розподілі і
використанні прибутку; взаємовідносин з бюджетом і банками. Зазначимо,
що

фінансове

планування

на

підприємстві

має

наступну

цільову

спрямованість:
–

забезпечення

фінансовими

ресурсами

і

коштами

діяльності

підприємства;
– збільшення прибутку від основної діяльності й інших видів діяльності,
якщо вони мають місце;
– організацію фінансових взаємовідносин з бюджетом, позабюджетними
фондами, банками, кредиторами і дебіторами;
– забезпечення реальної збалансованості планованих доходів і витрат;
– забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості підприємства
[8, с.163].
Висновки.

Отже, слід відмітити, що розкриття сутності поняття

«фінансова стратегія підприємства» має не завжди точне й однобічне
пояснення, що пов‘язане з різноманітними підходами авторів, їх розумінням
базових категорій, точкою зору на економічні процеси, що відбуваються у
суспільстві.
Формування фінансової стратегії пов‘язане з постановкою цілей і
завдань

підприємства,

підтримкою

фінансових

взаємозв‘язків

між

підприємством і суб‘єктами навколишнього середовища (фінансовим
ринком, державними регулюючими органами, спеціалізованими фінансовими
інститутами, діловими партнерами і т.д.). Підприємство досягає своїх
стратегічних фінансових цілей, коли зазначені взаємозв‘язки відповідають її
внутрішнім фінансовим можливостям, а також дозволяють їй залишатися
сприйнятливою до зовнішніх соціально-економічних вимог.
Розглядаючи поняття і зміст фінансової стратегії підприємства,
необхідно підкреслити, що її формують ті ж умови і фактори, які впливають і
на загальну стратегію суб‘єкта господарювання. Якщо назвати специфічні
фактори розвитку фондового, грошового і валютного ринків, то не важко
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доказати їх визначальну роль у створенні загальної стратегії підприємства, а
не тільки її фінансового компоненту.
Успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли стратегічні
цілі відповідають реальним фінансовим можливостям підприємства, коли
чітко централізоване фінансове управління, а методи його втілення є
гнучкими й адекватними змінам фінансово-економічних параметрів розвитку
підприємства.
Формування фінансової стратегії підприємства визначається змінами
зовнішнього середовища. А це визначає необхідність постійного вивчення
проблеми фінансової стратегії, взаємозв‘язку її з тактичними рішеннями.
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УДК 336.14
Д.А. Семенюк
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕЗЕРВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Проведено аналіз формування місцевих бюджетів у Вінницькій області.
Висвітлено наявні проблеми, внесено пропозиції щодо вдосконалення
формування місцевих бюджетів та взаємовідносин між державним і
місцевими бюджетами.
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, місцеві бюджети, доходи
місцевих бюджетів, податкові надходження, офіційні трансферти
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із
важливими

науковими

чи

практичними

завданнями.

Питання

формування доходів місцевих бюджетів в умовах ринкової трансформації
української економіки набувають все більшої актуальності з тієї причини, що
доходи місцевих бюджетів є основою фінансової бази органів місцевого
самоврядування та вирішальним фактором територіального розвитку.
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Наявність доходів місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність
територіальних громад, активізує господарську діяльність, дозволяє їм
розвивати

інфраструктуру

на

підвідомчій

території,

розширювати

фінансовий потенціал адміністративно-територіальних одиниць, виявляти і
використовувати резерви фінансових ресурсів, що розширює можливості
органів місцевого самоврядування у більш повному задоволенні потреб
населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми. Дослідження питань формування доходів
місцевих бюджетів посідає важливе місце у працях провідних вчених, таких
як: Ш.А.Агаян, Є.А.Домбровський, О.Б.Д‘якова, О.П.Кириленко, І.О.Луніна,
К.В.Павлюк, Ю.С.Собецька, М.М.Ставнича. Більшість робіт присвячені
аналізу певного кола питань бюджетної практики та міжбюджетних
відносин. Проте багато питань, що стосуються аналізу сучасного стану
формування доходів місцевих бюджетів і пошуку резервів їх зростання,
залишаються дискусійними і недостатньо повно вивченими.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є проведення аналізу
основних тенденцій формування доходів місцевих бюджетів Вінницької
області, а також розробка пропозицій щодо резервів їх зростання.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Соціально-економічне

значення місцевого самоврядування безпосередньо визначається наявністю у
нього фінансових ресурсів, достатніх як для вирішення місцевих проблем,
так і для ефективної участі у реалізації загальнодержавної політики у сфері
соціального і економічного розвитку підвідомчих територій.
Найважливішим

фінансовим

ресурсом

органів

місцевого

самоврядування є доходи місцевих бюджетів, об‘єктивна необхідність
формування яких пояснюється тим, що в умовах товарно-грошових відносин
органи влади на місцях можуть повноцінно виконувати свої функції тільки за
умови наявності відповідного обсягу фінансових ресурсів, які мобілізовані у
доходній частині відповідних централізованих фондів грошових коштів.
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Склад джерел формування доходів місцевих бюджетів визначається
Бюджетним кодексом України, щорічними законами про державний бюджет
та рішеннями про місцеві бюджети. Доходи місцевих бюджетів формуються
з різних джерел, причому порядок їхнього формування залежно від джерела
регулюється різними законодавчими актами, але суть формування цих різних
джерел одна

податкові чи неподаткові надходження від підприємств усіх

форм власності та від населення, які об‘єднуються у фінансові ресурси і
зосереджуються у місцевих бюджетах, а також кошти, що передаються на
безповоротній та безоплатній основі у вигляді трансфертів. Майже кожна
адміністративно-територіальна одиниця потребує необхідних фінансових
ресурсів, які може планувати і використовувати.
Доходи місцевих бюджетів Вінницької області протягом 2010-2014 рр.
мали тенденцію до зростання (крім 2013 р.), що відображено на рис.1.
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Рис.1. Динаміка доходів місцевих бюджетів Вінницької області
у 2010-2014 рр.*
Складено автором на основі даних [5].

*

Як свідчать дані рис.1, протягом 2010-2014 рр. темп приросту доходів
місцевих бюджетів Вінницької області в середньому становив 14,62%, що
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було зумовлено проведенням бюджетно-податкових реформ і закріпленням
за місцевими бюджетами додаткових доходних джерел, а також сприятливою
економічною кон‘юнктурою. У 2013 р. доходи місцевих бюджетів Вінницької
області зменшилися в порівнянні з попередніми роками, адже було скорочено
розмір субвенцій з державного бюджету, які планувалося покрити за рахунок
нових видів податкових надходжень, що з‘явилися у зв‘язку з прийняттям
Податкового кодексу України.
У 2014 р. найбільший приріст надходжень власних і закріплених
доходів спостерігався по таких бюджетах Вінницької області: Іллінецького
району – 25,2%, Чечельницького району – 18,1%, Липовецького району –
15,6%, Козятинського – 13,3%, Хмільницького району – 11,2%. Поряд з цим,
по 2-х бюджетах районів замість приросту у 2014 р. відбулося зменшення
надходжень власних і закріплених доходів проти 2013 року, у т.ч. по
бюджетах: Немирівського району – на 8,1% та Томашпільського району – на
0,1%. Низькими також є приріст надходжень по бюджетах: м. Козятина –
збільшення лише на 0,9%, Тиврівського району – на 1,9% та м. Ладижина –
на 2,7%.
Доходи

місцевих

бюджетів

Вінницької

області

за

джерелами

утворення протягом 2010-2014 рр. були нерівномірними. Дані табл.1
показують, що найбільший приріст доходів місцевих бюджетів Вінницької
області спостерігався за неподатковими надходженнями: у 2014 році
відбулося зростання порівняно з 2010 і 2013 роками на 93,23% і 46,29%,
що в основному зумовлено зростанням власних надходжень бюджетних
установ. Найменший приріст доходів місцевих бюджетів Вінницької
області спостерігався за цільовими фондами: у 2014 році відбулося
зменшення порівняно з 2010 і 2013 роками на 73,14% і 73,77%, що
пов‘язано з ліквідацією збору за забруднення навколишнього природного
середовища, який формував основну частину таких доходів.
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Таблиця 1
Динаміка доходів місцевих бюджетів Вінницької області (за джерелами
утворення) у 2010-2014 рр.*
Показник
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з
капіталом
Цільові фонди
Офіційні трансферти
Всього доходів

Роки
Темп приросту, %
2010
2011
2012
2013
2014 2014/2010 2014/2013
1604,7 1857,3 2217,5 2425,5 2584,3
61,05
6,55
243,7 274,2 348,0 321,9 837,0
243,46
160,02
75,8
31,6
34,4
34,9
44,9
41,7
17,7
16,9
42,7
11,2
3772,7 4203,5 5813,5 5549,2 5667,8
5738,6 6384,3 8430,3 8374,2 9145,2

-40,77
-73,14
50,23
59,36

28,65
-73,77
2,14
9,21

Складено автором на основі даних [5].

*

Невизначеність обсягу коштів, що надійдуть в розпорядження органів
місцевого самоврядування, унеможливлює планування і прогнозування
розвитку місцевих громад. Така ситуація призводить до незбігу планових та
фактичних показників виконання місцевих бюджетів Вінницької області за
доходами, що відображено на рис.2.
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Рис.2. Виконання місцевих бюджетів Вінницької області за доходами у
2010-2014 рр.*
Складено автором на основі даних [5].

*
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Як свідчать дані рис.2, протягом 2010-2014 рр. місцеві бюджети
Вінницької області за доходами стабільно перевиконувалися на 1-2%. У
середньому за досліджуваний період рівень виконання місцевих бюджетів
Вінницької області за доходами становив 101,60%.
Так, у 2014 році понад плану на рік отримано 84,5 млн грн. З 20-ти
основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по
планових призначеннях на 2014 рік по 2-х джерелах на загальну суму 1,3 млн
грн., у т.ч по платі за користування надрами для видобування корисних копалин
місцевого значення – 0,9 млн грн, а також по платі за розміщення тимчасово
вільних коштів місцевих бюджетів – 0,4 млн грн. Доходну частину місцевих
бюджетів до плану на 2014 рік з 34 бюджетів адміністративно-територіальних
одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по
32-х бюджетах. Не виконано до плану рік 2 бюджети – м. Козятина, виконання
по якому склало 95,3% плану на рік та м. Могилів-Подільського – 97,0%.
У 2009-2013 роках місцеві бюджети Вінницької області були
дотаційними, адже більше половини у їх структурі займали міжбюджетні
трансферти, що відображено на рис.3.
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Рис.3. Структура доходів місцевих бюджетів Вінницької області
у 2010-2014 рр.*
Складено автором на основі даних [5].

*
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Дані рис. 3 свідчать про значну питому вагу в загальній сумі доходів
місцевих бюджетів Вінницької області у 2010-2014 рр. офіційних трансфертів
(в середньому − 66,36%) та податкових надходжень (в середньому − 28,27%).
Значна частка фінансової допомоги з вищестоящих бюджетів у доходах
місцевих бюджетів призводить до негативних наслідків, зокрема, знижується
відповідальність органів місцевого самоврядування у процесі вирішення
питань

місцевого

значення,

формуються

умови

для

неефективного

використання перерозподілених міжбюджетних трансфертів. Також це
призводить до зниження зацікавленості територіальних утворень до пошуку
внутрішніх джерел доходів, з‘являється спокуса збільшувати обсяг витрат і
дефіцит місцевих бюджетів, що підтверджується не тільки вітчизняною
бюджетної практикою, а й досвідом інших країн [2, с. 82].
Проведений аналіз сучасного стану доходів місцевих бюджетів
Вінницької області показав, що практика формування бюджетних доходів
відображає міру фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, неадекватну
реальним

місцевим

потребам.

На

цьому

рівні

бюджетної

системи

зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого управління
розподілом акумульованих у бюджетній сфері фінансових ресурсів та
адміністративно-директивного регулювання доходів місцевих бюджетів.
Незважаючи на конституційне закріплення територіальних громад як
первинних суб‘єктів місцевого самоврядування та встановлення їх прав і
повноважень, реального їх утвердження як суспільних самоврядних
інститутів не відбулося, а рівень фінансової автономії не створює адекватне
підґрунтя для самостійного вирішення питань місцевого значення, стаючи
визначальним чинником перешкод перетворення місцевих громад на
повноправних

господарів

обмеженістю

можливостей

у

межах
впливу

власних
на

територій

процеси

із

значною

відносно

вільного

розпорядження результатами праці регіону та розподілу суспільних благ.
Органам місцевого самоврядування насправді не надається можливість
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самостійно вирішувати питання фінансового значення, чим закріплюється
згубна для них залежність розвитку місцевого господарства, економіки та
соціального сектора від рішень вищих державних органів влади.
Тому перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні
загалом та у Вінницькій області зокрема залежать від вирішення низки
стратегічних завдань [3, с.43]:
1) чітке закріплення у законодавстві значних за обсягом джерел доходів
місцевих бюджетів;
2) стабільність

доходних

джерел

місцевих

бюджетів,

прозорість

механізмів їх надходження, що дозволить органам місцевого самоврядування
діяти з урахуванням перспектив, планувати свої зусилля на декілька років
вперед, зосереджуючи ресурси на нацважливіших напрямах;
3) наповнення місцевих бюджетів необхідними засобами повинно
здійснюватися так, щоб у місцевого самоврядування формувалися стимули
для соціально-економічного розвитку території.
Виходячи з поточного бюджетного устрою, прогресивних технологій у
сфері бюджетної децентралізації, що використовуються у зарубіжних
країнах, пропонуємо у вигляді схеми позначити основні напрями зростання
доходів місцевих бюджетів, відображені на рис. 4.
Слід зазначити, що виявлення резервів зростання доходів місцевих
бюджетів доцільно лише стосовно доходів, спрямованих на реалізацію
власних повноважень територіальних утворень. Формування резервів
зростання доходів місцевих бюджетів забезпечує зближення фактичних
бюджетних надходжень з доходним потенціалом територій.
Зростання доходів місцевих бюджетів відбуватиметься у разі [5, с. 62]:
1) забезпечення макроекономічної стабільності та стійкого розвитку
держави та її адміністративно-територіальних одиниць;
2) розподілу доходів за рівнями бюджетної системи, спрямованого на
забезпечення достатнього обсягу фінансових ресурсів для виконання
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покладених повноважень, зниження рівня диференціації за рівнем бюджетної
забезпеченості й створення стимулів щодо розвитку доходного потенціалу;
3) вдосконалення законодавства у податковій, бюджетній та інших
суміжних сферах, а також у сфері міжбюджетних відносин;
4) включення стимулюючих механізмів у нормативи розподілу доходів
від сплати податків.

Напрями зростання доходів місцевих бюджетів

Зростання доходів, викликане збільшенням
доходного потенціалу території

Зростання доходів
безпосередньо у зв‘язку зі
зміною бюджетного і
податкового
законодавства

- введення нових податків;
- збільшення податкових
ставок;
- передача додаткових
доходів на місцевий рівень;
- збільшення міжбюджетних
трансфертів з державного
бюджету та ін.

Резерви зростання
доходів місцевих
бюджетів

Зростання доходів не
пов‘язане безпосередньо
зі зміною бюджетного і
податкового
законодавства

- збільшення продуктивності
праці і розвиток
промисловості;
- реалізація інвестиційних
проектів;
- зростання доходної бази,
що послідувало після
перерозподілу доходів між
рівнями бюджетної системи;
- розвиток доходного
потенціалу через
застосування стимулюючих
механізмів на державному
рівні;
- забезпечення стабілізації
бюджетного процесу в
цілому та ін.

Зростання доходів у рамках
доходного потенціалу
території

- відміна неефективних
податкових пільг;
- зниження недоїмки по
податках і зборах;
- підвищення ефективності
майна, що знаходиться в
комунальній власності;
- підвищення віддачі від
вкладення у фінансові та інші
активи;
- отримання бюджетної віддачі
від управління фінансовими
потоками на рівні регіонмуніципалітет;
- оптимізація управління
доходами, що мають цільове
призначення;
- створення стимулів для
органів місцевого
самоврядування по розвитку
доходного потенціалу та ін.

Рис.4. Напрями зростання доходів місцевих бюджетів*
Складено автором на основі даних [4, с.132].

*
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Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Протягом 2010-2014 рр. доходи місцевих бюджетів
Вінницької області зростали (за винятком 2013 р.). У контексті прийняття
нової редакції Бюджетного кодексу України важливою особливістю
фінансової незалежності місцевого самоврядування залишається її відносний
характер, адже частка офіційних трансфертів у доходах бюджетів становила
в середньому 66,36%. Проте, на нашу думку, значна частка трансфертів у
доходах

місцевих

бюджетів

є

економічно

виправданою

за

умов

неспроможності органів влади різних рівнів рівномірно організовувати
корисність місцевих суспільних благ і послуг, а через оподаткування
досягнути фіскальної еквівалентності, тобто привести у відповідність коло
користувачів благами і послугами і тих, хто платить податки до бюджету
відповідного рівня.
Для зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування та
надання їм досить широких повноважень варто акцентувати увагу на
досягнення реальної бюджетної самостійності та фінансової децентралізації.
Для вирішення цих проблем доцільно зміцнити фінансову складову органів
місцевого

самоврядування,

міжбюджетних

відносин,

удосконалити

посилити

систему

інвестиційну

регулювання

складову

місцевих

бюджетів, а також підвищити ефективність формування та використання
коштів місцевих бюджетів.
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УДК 351.82
О.І. Сербін
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МІСТА
У статті розглядаються шляхи удосконалення системи управління
фінансовим становищем міста, для найбільш повного і ефективного виконання
ним своїх функцій в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів у процесі
економічного розвитку міста в рамках держави, а отримані результати
дослідження сприятимуть підвищенню рівня прийняття управлінських рішень
в процесі розподілу бюджетних коштів на місцевому рівні.
Ключові слова: Фінанси, місцеве самоврядування, бюджет, Бюджетний
кодекс України, трансферти, регіон, дефіцит бюджету, державні видатки.
Організація взаємовідносин між бюджетами різних рівнів має місце у
багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Формування місцевих
бюджетів та управління фінансовими ресурсами для економічного розвитку
регіонів сьогодні є дуже актуальною проблемою. Соціально-економічний
розвиток регіонів, зокрема Вінниччини, рівень життя населення залежать від
наявності фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
Переважна частина державних фінансів зосереджується у державному і
місцевих бюджетах. В умовах трансформаційної економіки роль бюджету
значно зростає, він стає головним інструментом регулювання соціально663

економічних процесів. Трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні,
мають свої особливості й тому, окрім вивчення зарубіжного досвіду, слід
шукати

свої

шляхи

подолання

дефіциту

бюджету

й

ефективного

використання фінансових ресурсів на рівні міського бюджету [1].
Питання регулювання фінансів міста шляхом ефективного використання
бюджетних ресурсів займає значне місце в наукових працях зарубіжних та
вітчизняних вчених. Серед вітчизняних вчених досліджували теоретичні
аспекти місцевих ресурсів такі, як: Александрова О. М., Бачуріна А. В.,
Василик О. Д., Глущенко В. В., Кириленко О. П., Радіонова В. М., Суторміна
В. М., Чугунов І. Я., Юрій С. І. та ін.
Без теоретичного обґрунтування питань, які пов‘язані з розбудовою
фінансової системи і, зокрема, бюджетної системи, важко розраховувати на
ефективне

проведення

бюджетної

реформи.

За

допомогою

поняття

«фінансові ресурси органів місцевого самоврядування» можливо визначити
практичне досягнення цілей регіонального розвитку.
В таких важких сучасних економічних умовах необхідною є зміна форм
та інструментів наповнення місцевого бюджету і розширення його дохідних
джерел. Натомість нещодавні реформи у сфері державних фінансів не
дозволили

сформувати

фінансово

потужну

базу

для

місцевого

самоврядування. Серед основних проблем у цій сфері можна виділити
відсутність реальних стимулів до підвищення рівня ефективності управління
дохідною частиною місцевого бюджету, що обумовлено невідповідністю
сучасних тенденцій формування доходів місцевого

бюджету потребам

зміцнення місцевого самоврядування.
В результаті, тривала неможливість забезпечити місцевий бюджет за
рахунок власних джерел надходжень призводить до зменшення частки
власних доходів бюджету у зведеному і, відповідно, до необхідності
фінансового вирівнювання.
Принцип покриття нестачі фінансових ресурсів у регіонах трансфертами
із державного бюджету, що широко застосовується у регіонах, в тому числі і
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на Вінниччині, є дестимулюючим для активізації задіяння внутрішнього
потенціалу розвитку регіону. Формула розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів не враховує усіх специфічних умов господарювання кожної
місцевості, а несвоєчасне затвердження умов надання субвенцій призводить
до затримок у їх перерахуванні, і, відповідно, до нестачі коштів [3].
Вищенаведена проблема має два фокуси розгляду: по-перше, низька
частка в структурі доходів місцевого бюджету Вінниці власних доходів, по
друге, їх надмірна залежність від офіційних трансфертів з державного
бюджету.
Чинні зміни до Бюджетного кодексу України, які, з однієї сторони,
сприяли зміцненню дохідної бази місцевих бюджетів, з іншої – істотно
послабили їх фінансову спроможність.
В умовах тотального дефіциту бюджетних коштів на державному та на
місцевому рівнях поряд із здатністю органів управління акумулювати
достатні обсяги фінансових ресурсів місцевих бюджетів на передній план
виступає питання їх ефективного використання та одержання максимально
можливого результату. Зазначене завдання ускладнене існуванням низки
проблем об‘єктивного та суб‘єктивного характеру: надмірна соціальна
спрямованість видатків місцевих бюджетів, що практично унеможливлює
здійснення інвестицій в економічний розвиток підвідомчих територій. Це
негативно позначається на тенденціях соціально-економічного розвитку
регіону загалом та знижує економічну ефективність здійснених бюджетних
видатків.
Важливим

інструментом

забезпечення

соціально-економічного

зростання як у регіонах, так і в країні загалом є бюджетні програми з чітко
визначеним цільовим спрямуванням та передбаченою ресурсною базою.
Актуальною проблемою забезпечення динамічного, збалансованого розвитку
регіонів України в умовах обмеженості бюджетних ресурсів є пошук
додаткових фінансових резервів та раціональне використання бюджетних
коштів. А тому пріоритетними завданнями бюджетної політики міста на
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сьогодні є: переорієнтація державних видатків в напрямі економності,
ефективності та результативності [5].
В умовах тотального дефіциту бюджетних коштів на державному та на
місцевому рівнях поряд із здатністю органів управління акумулювати
достатні обсяги фінансових ресурсів місцевих бюджетів на передній план
виступає питання їх ефективного використання та одержання максимально
можливого результату. Зазначене завдання ускладнене існуванням низки
проблем об‘єктивного та суб‘єктивного характеру, сюди відноситься:
1) надмірна соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів, що
практично унеможливлює здійснення інвестицій в економічний розвиток
підвідомчих територій, що у свою чергу негативно позначається на
тенденціях соціально-економічного розвитку регіону загалом та знижує
економічну ефективність здійснених бюджетних видатків. Аналіз структури
видатків місцевих бюджетів Вінницької області за функціональною
класифікацією показує їх однозначну соціальну спрямованість [2];
2) низька ефективність капітальних видатків місцевих бюджетів
обумовлена наднизькими обсягами таких видатків. Вони не спроможні
реально вплинути на соціально-економічну ситуацію в регіоні чи навіть в
межах окремих територіях. Протягом трьох останніх років намітилась
тенденція до зниження абсолютних обсягів капітальних видатків місцевих
бюджетів Вінницької області, а також до стійкого зниження частки
капітальних видатків у загальних видатках місцевих бюджетів. До негативів
слід додати також те, що, як правило, бюджетні інвестиції концентруються в
містах області, що лише посилює внутрішню соціально-економічну
диференціацію Вінницької області та залишає обширні периферійні ареали
без належного фінансування капітальних видатків;
3) недосконалість довгострокового бюджетного планування. Важливим
інструментом забезпечення соціально-економічного зростання як у регіонах,
так і в країні загалом є бюджетні програми з чітко визначеним цільовим
спрямуванням та передбаченою ресурсною базою. Актуальною проблемою
666

забезпечення динамічного, збалансованого розвитку регіону в умовах
обмеженості бюджетних ресурсів є пошук додаткових фінансових резервів та
раціональне використання бюджетних коштів. А тому пріоритетними
завданнями бюджетної політики на сьогодні є: переорієнтація державних
видатків в напрямі економності, ефективності та результативності. Виходячи
з таких позицій, видається, що одним із дієвих інструментів підвищення
ефективності бюджетної політики є запровадження програмно-цільового
методу планування бюджетів, який сприяє оптимізації видатків бюджету,
ефективному фінансуванню соціальних та економічних програм;
4) низький рівень контролю за витрачанням коштів на місцях. Дана
проблема пов‘язана з тим, що на місцевому рівні відсутній зовнішній аудит, а
внутрішній проводиться з недостатньою комплексністю та системністю.
Неефективне використання бюджетних коштів є поширеним явищем у
бюджетному процесі [4];
5) недосконалий механізм проведення Державною казначейською
службою бюджетних платежів, що здійснюються органами місцевого
самоврядування. З кожним роком збільшуються проблеми із блокуванням та
затримками проведення платежів за видатками місцевих бюджетів [6].
Для

вдосконалення

бюджетних

процедур

в

напрямку

більшої

відкритості, прозорості та підконтрольності місцевим органам влади наявних
фінансових ресурсів необхідно здійснити наступні дії:
а) розробити та затвердити комплекс заходів із залучення громадськості
в бюджетний процес на всіх його етапах;
б) ознайомити співробітників адміністрації з різними формами участі
громадськості в бюджетному процесі;
в) розробити формат публічного представлення інформації про стан
фінансів міста в доступному для розуміння громадськості вигляді [7];
г) з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів та
покращення

якості

управління

місцевими
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бюджетами,

удосконалити

інструментарій

оцінювання

бюджетних

програм

на

рівні

головних

розпорядників з урахуванням наступних вимог:
- чітка відповідність мети програми пріоритетам розвитку певної галузі;
- об‘єктивність показників в будь якому часовому інтервалі;
-

достовірність

та

легітимність

показників,

що

дозволить

використовувати їх при складанні звітності;
- можливість оцінювання ступеня досягнення кінцевої мети;
- здатність відображати причинно-наслідкові зв‘язки між потраченими
бюджетними коштами і отриманими вигодами;
- аналіз виконання бюджетних програм здійснювати у форматі план/факт
на предмет досягнення результативних показників, відповідність отриманих
результатів інтересам замовників.
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття присвячена фінансовим ресурсам держави. Розглянуто форми та
функції фінансових ресурсів. Увагу приділено методам фінансової діяльності
держави. Встановлено, що фінансові ресурси держави є цілісною системою
суспільних відносин, пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням
централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів з метою
виконання завдань і функцій держави.
Ключові слова: фінансові ресурси, фінансова діяльність, грошові фонди
В процесі становлення та розвитку ринкових відносин в Україні
важливого значення набувають фінансові ресурси держави, які являють
собою сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави та
суб'єктів господарювання. Вони характеризують фінансовий стан економіки і
водночас є джерелом її розвитку, формуються за рахунок різних видів
грошових доходів, надходжень, відрахувань, а використовуються на
розширене відтворення, матеріальне стимулювання, задоволення соціальних
та інших потреб суспільства. У такому контексті набуває актуальності тема
роботи.
Значний внесок у розробку теоретико-методологічних засад процесів
формування і використання фінансових ресурсів держави зробили видатні
вчені, зокрема: В. Алексійчук, В. Амбросов, В. Андрійчук, В. Борисова,
О. Гудзинський, М. Дем‘яненко, П. Канінський, І. Кириленко, М. Коденська,
М. Кропивко, П. Лайко, Ю. Лузан, І. Лукінов, Ю. Лупенко, М. Малік,
О. Могильний, Б. Пасхавер, Г. Підлісецький, П. Саблук, В. Ситник, П. Стецюк,
Л. Худолій, А.Чупіс та ін.
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Однак враховуючи цінність праць науковців, що стосуються фінансових
ресурсів держави багато питань залишаються відкритими.
У сучасних умовах використовуються різні дефініції поняття «фінансові
ресурси держави». Багато вітчизняних науковців трактують фінансові
ресурси держави як грошові фонди, які створюються в процесі розподілу,
перерозподілу і використання ВВП, що створюється упродовж певного часу
в державі.
Так Комаринець С.О. схиляється до думки, що «...фінансові ресурси сукупність грошових коштів, які формуються з метою фінансування розвитку
підприємництва майбутньому періоді [2, с. 187-188].
Державні фінансові ресурси – це цілісна система суспільних відносин,
пов‘язаних із формуванням, розподілом і використанням централізованих та
децентралізованих фондів грошових коштів, з метою виконання завдань і
функцій держави [3, с. 130-132].
Фінансові ресурси держави є цілісною системою суспільних відносин,
пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням централізованих та
децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання завдань і
функцій держави. Вони виступають у двох формах:
– централізовані фінансові ресурси, які формуються на рівні держави в
процесі її фінансової діяльності;
– децентралізовані фінансові ресурси, які формуються на рівні
господарюючих суб'єктів для забезпечення їх господарської діяльності та на
рівні домашніх господарств для забезпечення належних умов життя членів
домогосподарств та їх відтворення.
Слід зазначити, що фінансові ресурси, які існують у державі,
накопичуються на трьох рівнях економічної системи. Фонди фінансових
ресурсів накопичуються, передусім на мікрорівні, тобто у межах домашніх
господарств. У цьому випадку джерелом їх формування можуть бути як
ресурси сфери державних фінансів, так і ресурси підприємництва. Тобто
фінансові ресурси на мікрорівні накопичуються як в результаті створення
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ВВП, так і в результаті їх перерозподілу. На цьому рівні фінансові ресурси
мають вигляд накопичень, депозитів та вкладів у банківську систему.
На

мезорівні

фінансові

ресурси

накопичуються

у

суб‘єктів

підприємницької діяльності і є безпосереднім результатом розподілу нового
створеного ВВП. Фінансові ресурси підприємств мають форму фондів та
капіталу підприємств.
На макрорівні фінансові ресурси держави є наслідком розподілу,
перерозподілу та централізації ВВП і мають форму бюджетних та
позабюджетних фондів фінансових ресурсів.
Відмітимо, що основними джерелами формування грошових доходів
держави є: податки (від доходу, благ і послуг, капіталу, землі, майна чи
інших не рухомостей); різного роду збори (збори за візи, збори за
різноманітні дозволи та підписи, ліцензійні збори і т. ін.); так звані
неподаткові джерела (субсидії, позички шляхом випуску і реалізації
облігацій, доходів від лотереї і доходів від державної підприємницької
діяльності тощо).
За формами походження фінансові ресурси держави поділяють на
ресурси накопичення (прибуток, відрахування на соціальні потреби,
амортизаційні

відрахування)

та

ресурси

вторинного

розподілу

та

перерозподілу (прямі і непрямі податки, доходи від зовнішньоекономічної
діяльності, приріст довгострокових вкладів і т. д.). Між розподілом
фінансових ресурсів за джерелами формування є обернена залежність. Чим
більша частина ресурсів у державі утворюється як ресурси накопичення, тим
менша частина їх утворюється у результаті розподілу та перерозподілу.
Проте ця залежність не є прямою. Основним фактором є темпи накопичення
амортизаційних відрахувань. Якщо амортизаційні відрахування лише
відображують просте відтворення вартості основних фондів, то кількість
ресурсів накопичення у державі загалом буде незначною.
Основним джерелом ресурсів розподілу є податки і прибуток. Прибуток
прямим чином залежить від кількості амортизаційних відрахувань. Чим
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меншими є амортизаційні відрахування, тим більшим є прибуток і податок з
прибутку.
Забезпечення фінансово-грошовими ресурсами виконання функцій
держави здійсняється шляхом використання таких методів:
1) методи формування грошових фондів (податки, збори, платежі інше);
2) методи розподілу (бюджетне фінансування, субсидії, дотації,
субвенції, державний кредит);
3) методи їх використання.
Різноманітність методів зумовлена суб'єктами, з якими у держави
формуються відносини, а також конкретними умовами утворення й розподілу
грошових коштів. Методи фінансової діяльності - це сукупність прийомів і
способів, за допомогою яких уповноважені державою органи від свого імені
формують, розпоряджаються та використовують фонди грошових коштів.
Першу групу методів фінансової діяльності становлять методи
формування фінансових ресурсів, серед яких вирізняють обов'язкові та
добровільні методи мобілізації фінансових ресурсів.
Обов'язковий метод мобілізації є провідним, його сутність полягає у
примусовому і безвідплатному вилученні частини грошових коштів у їх
власників на користь держави і реалізує безумовні імперативні обов'язки
щодо виконання, а також гарантії цього виконання. Найпоширеніший

із

видів обов'язкових платежів - податок. Окрім податків, до такого методу
належать різні державні збори. Разом із обов'язковим методом застосовується
й добровільний метод мобілізації фінансових ресурсів, що полягає переважно
в диспозитивних способах забезпечення фінансових надходжень і механізмів
кредитування. Цей метод передбачає брак імперативу з боку держави під час
здійснення платежів і реалізується шляхом проведення державних лотерей,
випуску

державою

облігацій,

інших

цінних

паперів,

добровільних

пожертвувань фізичних та юридичних осіб тощо.
Друга група - методи розподілу грошових ресурсів. У процесі розподілу
державних грошових коштів використовуються два головні методи: метод
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фінансування (безповоротний, безоплатний, цільовий, плановий відпуск
грошових коштів із централізованого фонду, що здійснюється на підставі
затверджених фінансових планів) і метод кредитування (виділення коштів на
засадах цільового призначення, платності, повороткості через певний
термін).
Методи фінансування поділяються на підвиди залежно від певних ознак,
наприклад, мети використання коштів, джерел їх утворення, організаційноправових режимів, об'єкта та суб'єктів тощо.
Так, якщо фінансові ресурси виділяються з Державного бюджету, то це
бюджетне фінансування; під час виділення грошових коштів з відомчих
фондів, наприклад фондів міністерств, фінансування набуває характеру
відомчого; за умов фінансування з цільових фондів матиме місце
фінансування з цільових фондів.
Залежно від суб'єкта, що одержує грошові ресурси, й умов отримання
вирізняють дотації, субсидії та субвенції.
Третю

групу

використання

методів

фінансових

фінансової
ресурсів.

До

діяльності
цієї

становлять

групи

належать

методи
метод

установлення цільового призначення державних фондів грошових коштів;
метод визначення порядку використання коштів; метод установлення
компетентними державними органами фінансових нормативів і лімітів
використання грошових коштів; метод планування; метод фінансового
контролю та ін. Використання методів фінансової діяльності держави
визначається змістом і характером суспільних відносин, що регулюються
державою.
Вирішення проблем фінансової політики та фінансової системи загалом,
варто сприяти збільшенню фінансових ресурсів держави, проводити
контроль за їх ефективністю використання та цільовим спрямуванням.
Удосконалення використання та управління фінансовими ресурсами слід
розглядати як один із головних чинників підвищення ефективності будь-якої
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виробничо-господарської діяльності і економіки в цілому. Від цього
залежить стабільне функціонування та розвиток держави. Перспективою
подальших досліджень є визначення сутності та структури фінансового
потенціалу, основним джерелом формування та нарощування якого є
фінансові ресурси. А також аналітична оцінка складових фінансового
потенціалу.
Узагальнюючи вищерозглянуте, можна констатувати, що фінансові
ресурси являють собою фонди грошових засобів, що формуються державою,
суб'єктами господарювання і населенням та перебувають у їх розпорядженні.
Державні фінансові ресурси характеризують фінансовий стан економіки і
водночас є джерелом її розвитку, формуються за рахунок різних видів
грошових доходів, надходжень і відрахувань, а використовуються на
розширене відтворення, матеріальне стимулювання, задоволення соціальних
та інших потреб суспільства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
АГРАРНОЇ СФЕРИ
В статті розглянуто формування фінансового потенціалу підприємств
аграрної сфери, здійснено дослідження та вирішення проблемних питань
щодо фінансових ресурсів та джерел фінансування. Було розглянуто
Програму розвитку особистих селянських та фермерських господарств
Вінницької області на 2011-2015 роки, в якій передбачається подальший
розвиток, потенціал інфраструктури аграрного ринку, сприяння у роботі
комунальних

підприємств,

сільськогосподарських

обслуговуючих

кооперативів, заготівельних організацій, переробних підприємств та
підприємств агросервісного обслуговування в сільській місцевості з
індивідуальним сектором.
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансовий ресурс, аналіз, розробка,
тенденція, формування.
Постановка

проблеми.

Управління

формуванням

фінансового

потенціалу підприємств аграрної сфери як система пануючих поглядів в
теорії та методології управління фінансами, на основі якої здійснюється
дослідження та вирішення проблемних питань щодо акумулювання
фінансових ресурсів та джерел фінансування, ґрунтується на всебічному
пізнанні

як

єдиного

цілого

з

одночасно

поглибленим

вивченням,

дослідженням основ і принципів природи функціонування, взаємодії його
окремих елементів, впливу різноманітних чинників на стабільність та
надійність фінансового забезпечення сільського господарства.
У 2010 році було розроблено Програму розвитку особистих селянських
та фермерських господарств Вінницької області на 2011-2015 роки.
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Програмою передбачається подальший розвиток, потенціал інфраструктури
аграрного

ринку,

сприяння

сільськогосподарських
організацій,

переробних

у

роботі

обслуговуючих
підприємств

та

комунальних

підприємств,

кооперативів,

заготівельних

підприємств

агросервісного

обслуговування в сільській місцевості з індивідуальним сектором.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що вивченню
фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств приділяють
увагу

багато

відомих

вчених:

О.Є.

Гудзь,

О.В.

Гривківської,

М.Я. Дем‘яненко, І.М. Заліско, К.А. Пріб, П.Т. Саблука, П.А. Стецюка,
Ю.В. Сердюк-Копчекчи та ін. Їхні результати дослідження створили наукові
передумови для подальшого наукового пошуку у сфері ефективного
механізму фінансового забезпечення та управління фінансовими ресурсами
сільськогосподарських підприємств. Разом з тим залишається значна частина
проблемних питань, обумовлених постійною динамічною зміною структури
та траєкторії розвитку фінансового оточення сільського господарства,
орієнтованого на розширення діапазону зовнішнього впливу.
Метою статті є аналіз теоретичних аспектів визначення фінансового
потенціалу сільськогосподарських підприємств та обґрунтування основних
методологічних та методичних аспектів його оцінки з погляду особливостей
фінансової діяльності в аграрному секторі економіки.
Постановка

завдання.

Дослідження

функціонування

підприємств

аграрної сфери в сучасних умовах свідчить про їх істотні особливості
порівняно з підприємствами інших галузей народного господарства. Розуміти
та враховувати ці особливості необхідно для того, щоб у процесі фінансової
діяльності не допустити прийняття необачних фінансових рішень, які мажуть
негативно позначитися на стимулюванні сільськогосподарських підприємств
до капіталовкладень та оновлення матеріального виробництва. Тому, метою
нашого дослідження є розробка концептуальної моделі системи управління
формуванням

фінансового

потенціалу

підприємств

аграрної

сфери,

важливою умовою якої є формування, розміщення і використання
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фінансових ресурсів, що забезпечують безперервність руху фінансових
потоків за умов мінімізації ризику.
Виклад

основного матеріалу.

Зростання

значущості

управління

формуванням фінансового потенціалу в економіці пов'язане з двома
тенденціями.
Перша – математизація економіки, тобто прагнення до опису її законів
у модельній формі вимагає точного визначення необхідних параметрів (а
вони, як правило, мають вартісну грошову форму).
Друга тенденція – використання концепцій і методів фінансового
менеджменту на практиці, тобто здійснення фінансових процесів та
управління фінансовими ресурсами, що потребує поглибленого вивчення й
модельного опису фінансових потоків і пов‘язаних з ними фінансових
ризиків [1].
Детальний

аналіз

теоретичного

базису

для

чіткого

розуміння

методології сучасного фінансового управління дозволяє уникнути помилок в
розробці

стратегічних

і

тактичних

аспектів

фінансової

діяльності

підприємств аграрної сфери, залишаючи поза увагою частину теорій і
концепцій фінансового менеджменту і зосередитися лише на тих, які
виявляють найбільш суттєвий вплив на систему управління формуванням
фінансового потенціалу підприємств аграрної сфери [4].
В сучасних ринкових умовах визначальним напрямом ефективного
управління формуванням фінансового потенціалу підприємств аграрної
сфери є вибір джерел фінансових ресурсів з довгостроковим періодом.
Фінансування на основі використання власних або позикових джерел
фінансових ресурсів має як ряд переваг, так і недоліків. Якщо пріоритетним в
фінансуванні є власні джерела, це збільшує параметри фінансової стійкості
підприємства, а за низьких дивідендних виплат мінімізує вартість капіталу.
На жаль, на практиці власних коштів підприємства, як правило, буває
недостатньо,

що

капіталомістких

особливо

проектів

[5].

проявляється

під

В цьому
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випадку

час

фінансування

використовуються

довгострокові

джерела

фінансування

(фінансовий

лізинг).

Залучення

позикових джерел фінансування має ряд переваг. По-перше, залучення
позикових джерел змінює не структуру власників, а співвідношення боргових
зобов‘язань підприємства. По-друге, якщо вартість позикових джерел нижче
рівня рентабельності активів, виникає ефект фінансового важеля, що
призводить до збільшення віддачі власного капіталу. По-третє, по
відношенню до фінансових активів (капітальних вкладень), позикове
фінансування може здійснюватися за рахунок банківського кредитування, що
є для підприємства оперативним способом залучення фінансових ресурсів.
По-четверте,

позикові

джерела

фінансування

зменшують

податкові

зобов‘язання підприємства, завдяки чому зростає його ринкова вартість.
Однак збільшення частки позикових джерел фінансових ресурсів має свої
межі, які визначаються перевищенням витрат на обслуговування боргу над
економією податкових виплат. Це пов‘язано з тим, що виплата процентів за
кредитами, в межах ставки рефінансування, збільшену хоча б на 10%, є
обов‘язковим елементом включення їх до складу собівартості виробленої
продукції.
За станом на 1 грудня 2010 року в області працює 648,1 тис. особистих
селянських господарств населення. Вони використовують 575,6 тис. га
сільськогосподарських

угідь,

або

29

%

від

усієї

кількості

сільськогосподарських угідь області, з них – 444,6 тис. га ріллі ( 26 %). В
названих господарствах зосереджено більше 90 % посівних площ картоплі та
овочевих культур, утримується 275,0 тис. голів великої рогатої худоби, в
тому числі 148,3 тис. голів корів, 318,8 тис. голів свиней, 9646,9 тис. голів
птиці, відповідно питома вага їх в загальній чисельності поголів‘я великої
рогатої худоби становить – 72 %, в тому числі корів – 80 %, свиней – 70 %,
птиці

–

82

%.

Питома

вага

в

загальному

виробництві

валової

сільськогосподарської продукції становить 55,4 %, в тому числі в
рослинництві – 42 %, тваринництві – 71 % (в тому числі м‘яса 60 %, молока –
83 %, яйця – 68 %). Відповідно до рейтингової оцінки щодо створення та
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розвитку особистих селянських господарств область займає перше місце
серед областей України. На території області створено 1635 фермерських
господарств, щорічно їх кількість збільшується на 7-8 %. У користуванні
фермерських господарств області знаходиться 215,8 тис. га, або 10 %
сільськогосподарських угідь, в тому числі 211,4 тис. га ріллі (11,5 %),
виробляється понад 5 % продукції рослинництва та близько 2 % продукції
тваринництва [3]. Сьогодні фермерські господарства в селах забезпечують
роботою не тільки своїх членів сім‘ї, але й виступають роботодавцями для
працездатного сільського населення. Щорічно вони надають роботу більше
5,4 тис. громадянам, що мешкають у сільській місцевості.
Дана Програма спрямована на розв‘язання низки проблем [2]. Особисті
селянські та фермерські господарства потребують підтримки у створенні
умов

для

виробництва

та

збуту

сільськогосподарської

продукції,

забезпеченні її якості, відповідно до діючих стандартів, запровадження
засобів малої механізації, складських приміщень тощо. Так, виробляючи
близько 80 % від загального обсягу молока, тільки 15-20% його продається
на молокопереробні підприємства як перший сорт через недостатньо
розвинену

мережу

молокоприймальних

пунктів.

В

цих

категоріях

господарств виробляється 90% картоплі та овочів, які через відсутність
складів для зберігання не можуть сформувати великі оптові партії для
реалізації названої продукції за межі області та на експорт.
Значну частину земель запасу та резервного фонду сільських населених
пунктів можна використовувати як комунальні громадські пасовища для
випасання худоби. Для цього необхідно провести їх окультурення, засів
багаторічними

злаковими

та

бобовими

кормовими

культурами

та

раціонально використовувати. Внаслідок недостатньої кількості пунктів
штучного запліднення, які обслуговують цю категорію господарств, не
проводяться заходи щодо поліпшення продуктових та племінних якостей
худоби.

Відсутність

мережі

пунктів

заготівлі

сільськогосподарської

продукції на території сільських, селищних рад призводить до значних
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фінансових втрат сільськогосподарських товаровиробників через велику
кількість посередницьких структур. Понад 45% виробів з борошна у
сільській місцевості випікається особистими селянськими господарствами в
домашніх умовах. Ця продукція не обліковується, не контролюється на
відповідність діючим стандартам. Тому створення комунальних мініпекарень у сільських населених пунктах дасть можливість крім названих
питань частково вирішити проблему зайнятості сільського населення.
Відсутність належного фінансування для здійснення розширеного
виробництва фермерських господарств, нестача стартового капіталу у
фермерів-початківців для формування сучасної матеріально-технічної бази,
залучення нових технологій потребує фінансової підтримки через обласний
фонд підтримки підприємництва, який в подальшому надає старт на
потенціальні можливості в майбутньому.
Фінансове забезпечення виконання програми базується на видатках,
пов‘язаних із реалізацією заходів Програми, відповідно до ст.10 Закону
України ―Про особисте селянське господарство‖ та до п.3 ст.9 Закону
України ―Про фермерське господарство‖, здійснюються за рахунок коштів
обласного, районних, міських, селищних та сільських бюджетів, виділених в
установленому порядку, інших джерел незаборонених законодавством.
Таблиця 1
Ресурсне забезпечення Програми розвитку особистих селянських та
фермерських господарств Вінницької області на 2011-2015 роки, тис.грн.
Обсяг коштів, які 2011 рік
пропонується
тис.грн
залучити на
виконання
Програми
Обсяги ресурсів
всього, в тому
числі:
Обласний
4315
бюджет

2012 рік
тис.грн

2013 рік
тис.грн

2014 рік
тис.грн

2015 рік
тис.грн

Всього витрат
на виконання
Програми
тис.грн.

4660

4755

5095

5190

24015

Місцеві бюджети

960

1010

1125

1175

5058

788
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В подальшому підприємства аграрної сфери мають змогу отримати
потенціал
особистих

збільшити

виробництво

селянських

та

сільськогосподарської

фермерських

продукції

господарствах;

в

підвищити

продуктивність праці на основі запровадження засобів малої механізації;
створити ринкову інфраструктуру у сільській місцевості; покращити
зайнятість

сільського

населення;

виконання

законів

України

―Про

фермерське господарство‖, ―Про особисте селянське господарство‖.
Висновки.

Як

показує

практика,

застосування

домінуючих

у

централізованій економіці методів фінансового управління не завжди
забезпечує адекватні нинішнім економічним умовам результати, а інколи
негативно на них відображається та гальмує подальший розвиток суб‘єктів
господарювання. Очевидно, що тут має вплив негативна дія комплексу
внутрішніх та зовнішніх чинників. Однак невідповідність сформованої
багатьма

підприємствами

системи

фінансування

сучасним

умовам

господарювання не викликає сумніву. Тому створення системи управління
формуванням фінансового потенціалу підприємств аграрної сфери повинне
мати свою внутрішню логіку, яка зумовлює послідовне здійснення певних
процедур та етапів: визначення цільових параметрів фінансового потенціалу;
розробка фінансової політики; визначення технології, методів та прийомів
розробки і ухвалення фінансових рішень у сфері формування, розміщення та
використання фінансових ресурсів; розробка та прийняття нормативних
документів із визначенням регламенту і процедур прийняття, реалізації та
коригування рішень щодо формування фінансового потенціалу; розробка та
впровадження системи планування фінансового потенціалу; організація
фінансового контролю і моніторингу у відповідності з потребами кожної із
функціональних сфер управління аграрних підприємств.
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В.А.Скрипник
Здобувача освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
У статті проведено аналіз кредитних операцій, що здійснюють комерційні
банки, визначено їх динаміку, види, особливості. Розкрито основні проблеми
кредитування комерційними банками в умовах економічної кризи, та
запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: кредитні операції, комерційні банки, кредит, позичальники,
відсотки, облікова політика НБУ, проблеми кредитування.
У структурі активних операцій банку кредитні операції традиційно
мають найбільшу питому вагу, це один з найефективніших і найбільш
прибуткових способів розміщення ресурсів банку. Водночас кредитні
операції є і найбільш ризиковим видом операцій комерційного банку. В
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процесі проведення кредитних операцій банк повинен дотримуватися
визначеної кредитної політики і періодично аналізувати склад та структуру
кредитного портфелю, від якості якого в значній мірі залежить його
стабільність, репутація та фінансовий успіх.
Процес кредитування в науковій літературі розкритий достатньо повно.
Його сутність та особливості у своїх працях розглядали такі науковці, як
О. Барановський, А. Мороз, М. Савлук, О. Лаврушин, І. Бланк, А. Ковальчук
та інші. Проте особливості сучасного етапу розвитку банківської системи,
наявні проблеми розвитку кредитування та шляхи їх подолання залишаються
не до кінця висвітленими. Тому метою статті є розгляд стану кредитування
банками України у кризовий період, визначення особливостей надання
кредитних коштів, виявлення проблем у функціонуванні банків у сфері
кредитування та надання пропозицій щодо можливих шляхів їх подолання.
Кредитні операції - вид активних банківських операцій, пов‘язаних із
розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове
користування або прийняттям зобов‘язань про надання коштів у тимчасове
користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств,
акредитивів,

акцептів,

авалів,

розміщення

депозитів,

проведення

факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі
врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов‘язання боржника щодо
повернення заборгованої суми, а також на зобов‘язання щодо сплати
процентів та інших зборів із такої суми (відстрочення платежу) [5].До
кредитних належать такі операції:
1.

Розміщеннязалученихкоштіввідсвогоімені, на власнихумовах та на

власнийризик.
2.

Здійсненняоперацій на ринку ціннихпаперіввідсвогоімені.

3.

Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх

осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.
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4.

Придбання права вимоги на виконаннязобов'язань у грошовійформі

за поставленітоваричинаданіпослуги, приймаючи на себе ризиквиконання
таких вимог та прийомплатежів (факторинг).
5.

Лізинг [1].

У механізмі функціонування кредитної системи велика роль належить
комерційним банкам. Вони є багатофункціональними організаціями, що
діють в різних секторах ринку позичкового капіталу. Банки акумулюють
основну частку кредитних ресурсів і надають своїм клієнтам повний
комплекс фінансових послуг, включаючи кредитування, прийом депозитів,
розрахункове обслуговування, купівлю-продаж і зберігання цінних паперів,
іноземної валюти та ін. Підвищення економічної ролі комерційних банків
нині виявляється і в розширенні сфери їх діяльності й розвитку нових видів
фінансових послуг. Сьогодні комерційні банки окремих країн здатні надавати
клієнтам до 300 послуг. Банки всіляко стимулюють кредитом ініціативу
підприємств, організацій і кооперативів у підвищенні технічного рівня
виробництва, в збільшенні випуску нових високоефективних видів продукції,
наданні різноманітних послуг населенню, виробництву товарів для населення
і на експорт. Банківська діяльність піддається численним ризикам і саме тому
в

більшості

країн

ця

діяльність

є

найбільш

регульованим

видом

підприємництва. При цьому регулювання має яскраво виражені національні
особливості,

що

відображають

специфіку

формування

національної

банківської системи. Ефективність банківської діяльності істотно впливає на
розвиток економіки країни. Кредитна діяльність банку є одним із
основоположних критеріїв, який відрізняє його від небанківських установ.
Кредити банку групують за категорією позичальників і вивчають за
допомогою структурного групування. Одним із принципів кредитування є
забезпеченість

кредиту.

Для

його

характеристики

використовують

групування кредитів за формами його забезпечення. Видача кредиту може
здійснюватися як в національній, такі в іноземній валюті. Банки, що видають
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кредити не тільки в гривнях, але й в іноземній валюті визначають структуру
кредитного портфеля за видами валют у динаміці.
Для характеристики кредитних відносин статистика використовує
показники

розміру,

складу,

динаміки

кредитних

вкладень,

вивчає

взаємозв‘язок кредитних вкладень з показниками обсягу виробництва,
капітальних вкладень, розмір у товарно - матеріальних цінностей. Для
аналізу інтенсивності динаміки можна використовувати ланцюгові і
базисні,середньорічні темпи зростання і приросту, коефіцієнти прискорення
(уповільнення), випередження та еластичності [6]. Окремі статистичні
прийоми використані нами для аналізу динаміки виданих кредитів банками
України в період 2010-2014 років (табл.1)Аналіз показав, що обсяг кредитів,
наданих банками України протягом чотирьох останніх років мав тенденцію
до збільшення, лише в 2014 році сума виданих кредитів зменшилася на
575000 млн. грн. або на 35%. Найбільший обсяг кредитів було видано в 2013
році, на 269200 млн. грн. більше чим в 2012 році, або на 20%. В 2012 році
кредитів банки видали на 569991 млн. грн. більше ніж в 2011 році, або на 71
%. В 2011 році також спостерігається збільшення кредитів в порівнянні з
2010 роком на 68986 млн. грн., або на 9%.
Таблиця 1.
Динаміка виданих кредитів банками України в період 2010-2014
рр.
Абсолютний приріст,

Кредити
Роки

млн. грн

,млн.
грн

Ланцюговий

Базисний

2010

732823

-

-

2011

801809

68986

68986

2012

1371800

569991

2013

1641000

2014

1066000

Темп зростання, %
Ланцю
говий

Базисний

Темп приросту, %
Ланцю

Базисний

говий

100

-

-

109,0

109,0

9,0

9,0

638977

171,0

187,0

71,0

87,0

269200

908177

120,0

224,0

20,0

124,0

-575000

333177

65,0

145,0

-35,0

45,0

Джерело: Бюлетень Національного банку України. – 2015. - ғ3.
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Порівняння ланцюгових темпів зростання дає коефіцієнт прискорення
(уповільнення) відносної швидкості розвиткуkt. Знайдемо його для даних
періодів:
1.

k t=

=1,57 –прискорення,

2.

k t=

=0,7 – уповільнення,

3.

k t=

=0,54-уповільнення.

Обчислені
кредитування

коефіцієнти
банками

в

свідчать
період

про

фінансової

уповільнення
кризи

та

процессу
відновлення

(прискорення) в посткризовий період.
Вже наприкінці 2014 року, та починаючи з 2015 року кредитування
комерційними банками різко знизилось. Кредитний ринок відчув появу
нових проблем, не кажучи вже про не вирішення старих. Аналіз показав, що
основними проблемами в організації кредитування комерційними банками є:
1.

Нормативно-правова база, що характеризується розпорошеністю

правових положень, що інколи по-різному подають питання взаємовідносин
суб‘єктів кредитної діяльності, дає підстави судам приймати різні рішення з
одних і тих самих питань, дозволяють позичальникам використовувати проти
банків-кредиторів правові прогалини.
2.

Недосконала

політика

оцінки

кредитоспроможності

позичальників. В наслідок проведення банками політики швидких кредитів,
де від позичальників не вимагали ні довідки про доходи, ні застави,
комерційні банки отримали велику частку проблемних кредитів, внаслідок
цього безпідставно збільшили ставки по депозитам для підтримки
ліквідності.
3.

Підняття Національним банком України облікової ставки. Так за

останні три місяці 2015 року НБУ двічі піднімав облікову ставку, перший раз
06.02.2015 року до 19,5 %, та 04.03.2015 року до 30 %. Даний фактор
негативно вплинув на кредитування вУкраїні, відсоткові ставки виросли як
для населення, так і для суб‘єктів господарювання.
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4.

Нестабільна політична ситуація в країні, в наслідок чого

інвестори не залучають кошти в кредитні установи, а населення масово
забирає депозити, зменшуючи кредитоспроможність банківських установ. У
складнихекономіко-політичнихумовах

в

країні

відсутні

ринки

збуту.

Недостатній попит на продукцію призводить до зменшення обсягу
виробництва, що, у свою чергу, зменшує потребу виробників у додаткових
коштах у вигляді кредиту. Головна політико-економічна проблема – це вибір
майбутніх країн-партнерів: Митний союз з російськими ринками або Зона
вільної торгівлі з європейськими країнами [7].
Одним із головних шляхів вирішення проблеми кредитування має стати
вдосконалення законодавчої бази. Необхідним є прийняття основоположного
правового акту у сфері надання банківських позик – закону «Про
кредитування». Усі інші правові акти мають бути додатковими, розкривати
та доповнювати положення основного закону.
Наступним і обов‘язковим кроком має стати вдосконалення системи
оподаткування. Відповідно до ст. 167.2 Податкового кодексу України
встановлено ставка 20 % на пасивні доходи громадян. Цей факт вплине на
обсяги депозитних контрактів фізичних осіб, тому комерційні банки
стикнуться з проблемою дефіциту коштів, у тому числі довгострокових.
Зниження обсягів депозитів призведе до зростання відсоткової ставки за
депозитами (з метою заохочення клієнтів банку до вкладів), що стане
підґрунтям для підвищення відсоткової ставки за кредитними угодами.
Антикризові заходи фіскальної політики мають включати в себе зниження
ставок податків на доходи фізичних осіб і ПДВ, надання податкових пільг на
інвестиційну

та

науково-дослідну

діяльність,

підвищення

неоподатковуваного мінімуму з податку на доходи фізичних осіб [7].
Комерційні банки мають повернути довіру громадян, для цього мають
вдосконалювати якість обслуговування клієнтів, розширювати спектр послуг
для стабілізації ситуації на кредитному ринку. Українські банки мають
організувати свою діяльність таким чином, щоб залучати потенційних
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позичальників. Умови кредиту для кожного окремого позичальника (сума,
строк, ставка, варіантипогашення і т. д.) мають варіюватися від кількості та
розміру забезпечення. Тобто при якісній заставі банк-кредитор має надавати
привабливі відсоткові ставки. Для зниження кредитних ставок головним
завданням українських банків є зниження ставок по депозитах до рівня 7 –
8% річних. Також необхідним є залучення комерційними банками
довгострокових кредитних ресурсів у вигляді депозитних вкладів строком
більше 2 років для можливості їх використання у довгостроковому
кредитуванні.
Отже, в наслідок важкої політично-економічної кризи в Україні
банківський сектор взагалі, а особливо його кредитна діяльність, зазнала
значних проблем. Для подолання труднощів на шляху досягнення
результативної економіки максимальний ефект принесе співпраця держави і
банківських інституцій. Держава передусім має нормативно врегулювати
основні аспекти здійснення кредитних операцій банками. Комерційні банки
зі свого боку мусять провести роботу щодо повернення довіри клієнтів,
розробити спеціальні привабливі програми як для фізичних, так і для
юридичних осіб.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СТРАХОВИКА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В статті висвітлені перспективи роботи страховиків українського та
європейського ринку, узагальнені тенденції їхнього розвитку. Відстежується
вплив

наявного

фінансового

забезпечення

на

фінансову

стійкість

страховика. Наведені результати оцінювання фінансового потенціалу, який
розглядається через наявні в страховика фінансові ресурси, які мають бути
інвестовані у розвиток.
Ключові слова: страховик, фінансові ресурси страховика, фінансовий
потенціал страховика, страхові резерви
Постановка

проблеми.

Сьогодні

основною

характеристикою

і

домінуючою тенденцією розвитку світової економіки є переважання питомої
ваги фінансових потоків підприємств невиробничої сфери в загальному
обсязі

світових

господарських

послуг.

Таке

переважання

дозволяє

каталізувати процес становлення і розвитку економічних систем держав, з
одного боку, але, з іншого боку, зменшує їх стійкість і підвищує ризик
впливу фінансових криз, що підтверджують останні події. Проте, реалізація
страховиками цих функцій можлива лише за умови їх власної фінансової
стійкості. Страховики є комерційними організаціями, що надають страхові
послуги на конкурентному ринку, тому їх фінансова стійкість стає змінною в
часі характеристикою, залежною від кон'юнктури ринку в цілому і рівня
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конкуренції зокрема і потребує належного фінансового забезпечення. В
умовах дозволу страховикам-нерезидентам відкривати свої філії на території
України через 5 років після вступу в СОТ, достатність фінансового
забезпечення

розвитку

стає

першочерговим

завданням

українських

страховиків.
Все вищенаведене, а також той факт, що в Україні капіталізації
страхового ринку порівняно з ринками розвинутих країн та країн
Центральної Європи все ще недостатня, питання формування достатнього
фінансового потенціалу страховиків набуває надзвичайної актуальності.
Динаміка

розвитку

страхового

ринку

та

необхідність

посилення

конкурентних позицій страховика в умовах лібералізації потоків страхового
капіталу нерезидентів зумовлюють необхідність управління фінансовим
потенціалом страхової компанії. Ефективне використання власних коштів
страховика та залучення ним позикових стає актуальною проблемою
фінансування. Достатність фінансового забезпечення – це не тільки умова
виконання страховиком своїх зобов‘язань зі страхових виплат, а також його
здатність досягати поставлених цілей в довгостроковому періоді в контексті
страхового менеджменту.
Метою статті є оцінка фінансового потенціалу страховика, який
розглядається через наявні фінансові ресурси, які мають бути інвестовані у
розвиток.
Аналіз останніх наукових досліджень. Вагомий внесок у вивчення
закономірностей, розбіжностей і перешкод розвитку страхового ринку
України зробили В. Д. Базілевич, Я. П. Шумелда, М. В. Мних, С. С. Осадець,
В. М. Фурман, В. М. Тринчук. Питанням досягнення фінансової стійкості
страховиків присвячені дослідження Л. В. Шірінян, Н. М. Внукової,
Н. В. Ткаченко. Деякі питання управління фінансовим суб‘єктів страхового
підприємництва

знайшли

відображення

у

наукових

напрацюваннях

І.М. Ненно, Г. Л. Піратовського, Н. П. Ніколенко, Є. В. Кургіна. Аналіз низки
праць засвідчує те, що дослідження фінансового потенціалу страхової
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компанії перебуває у полі зору вітчизняних науковців впродовж останніх
років, проте несформована цілісна концепція оцінювання фінансового
потенціалу та управління його ефективним використанням з урахуванням
особливостей страхових компаній, що надають послуги зі страхування життя.
Виклад основного матеріалу. В умовах становлення та розвитку
ринкових відносин в Україні діяльність страхових компаній не може
здійснюватись без наявності необхідних чинників, а саме: основних і
оборотних засобів, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів. Їхня
сукупність і раціональна структура визначають потенціал підприємства.
Фінансові ресурси страховиків є одним із найважливіших для забезпечення
їхньої діяльності видом ресурсів, але водночас досить складним для
дослідження. Здатність фінансових ресурсів трансформуватись у матеріальні,
інтелектуальні, інноваційні та інші види ресурсів зумовлює їхню вагомість у
фінансово-господарській роботі страхових компаній. Принцип акумуляції та
подальшого розподілу грошових потоків визначає склад та структуру
капіталу страхової компанії, виокремлюючи як основну його частину
фінансові ресурси. За своєю суттю, фінансові ресурси страхової компанії
являють собою залучений капітал, який деякий час складає сукупність
тимчасово вільних коштів страховика. Кругообіг коштів страхової компанії
не обмежується проведенням страхових операцій, він ускладнюється
залученням коштів в інвестиційний процес [1].
Таким чином, фінансові ресурси страхової компанії – це сукупність
тимчасово вільних коштів страховика, які знаходяться у господарському
обороті та використовуються для проведення страхових операцій та
здійснення інвестиційної діяльності.
Фінансові ресурси страхової компанії складаються з двох основних
частин: власного та залученого капіталу, при цьому залучена частина
капіталу значно переважає над власним капіталом (рис. 1).
Така ситуація зумовлюється специфікою страхової галузі. Діяльність
страхової компанії заснована на створенні грошових фондів, джерелом яких є
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кошти страхувальників, які були отримані у вигляді страхових премій. Вони
не належать страховику. Ці кошти лише тимчасово, на період дії договорів
страхування, знаходяться в розпорядженні страхової компанії. Після цього
вони використовуються або на виплату страхової суми, або перетворюються
в доходну базу (за умови беззбиткового проходження договору), або
повертаються страхувальникам в тій частині, яка була передбачена умовами
договору. На нашу думку, цю частину капіталу складно назвати позиковим
капіталом, тому що в цьому випадку у майбутньому він повинен бути
відторгнутим у повному обсязі. Можливість перетворення цих коштів через
деякий час у дохід страховика обґрунтовує коректність визначення «залучені
кошти» чи «залучений капітал». Вони одночасно можуть бути використані
страховиком тільки як інвестиційне джерело.
Фінансові ресурси страхової компанії

Власний капітал:
- статутний фонд;
- додатковий капітал;
- резервний капітал;
- нерозподілений
прибуток;
- цільові надходження та
фінансування;
- фонди нагромадження;
- фонд соціальної сфери

Залучений капітал:
- страхові резерви;
- кредит;
- кредиторська
заборгованість;
- перестраховий кредит

Рис. 1. Структура фінансових ресурсів страхової компанії
Головною особливістю організації страхового бізнесу є наявність
специфічних фінансових резервів, які мають суворо цільове призначення. Ця
обставина відображає галузеву специфіку. Страхова компанія може
використовувати на видатки з ведення справи тільки ту частину зібраної
премії, яка утворилася за рахунок навантаження. Основна ж частина премії, а
саме премія-нетто, призначена на виплату страхового відшкодування. Вона
692

забезпечує виконання основних договірних зобов'язань страховика та
використовується тільки у випадку необхідності при настанні страхового
випадку, але до цієї пори нетто-премія накопичується та резервується,
створюючи страховий фонд компанії. За своїм змістом вищезгаданий фонд
являє собою відстрочені виплати страховика. Сформований за рахунок
залучених коштів, він протистоїть зобов'язанням з відшкодування збитків.
Склад та структура елементів фонду визначаються галузевим напрямом
страхової компанії, тобто залежать від того, якими видами страхової
діяльності вона займається [3].
Варто зазначити, що перестрахування, за фінансовою суттю, це
спеціальна форма кредитування між страховими компаніями. В умовах
обмежених фінансових можливостей перестрахування суттєво збільшує
спроможність страхових компаній розширити або зберегти клієнтську базу.
Однак доступно воно тільки тим страховим компаніям, які користуються
необхідним рівнем довіри з боку потенційних перестраховиків. Сума
страхових виплат за договорами страхування, переданих у перестрахування,
являє собою специфічний кредит, отриманий страховою компанією за
тарифною ставкою перестрахового договору.
Фінансові ресурси страхової компанії постійно знаходяться в русі і
являють собою фінансові потоки. Потік фінансових ресурсів – це різниця
поступлення та витрачання фінансових ресурсів за відповідний період часу,
незалежно від джерел їх утворення. Механізм формування фінансових
потоків страхової компанії поданий на рис. 2.
Варто зазначити, що на момент створення страхової компанії першим
та базовим елементом фінансових ресурсів стає власний капітал, який у
процесі діяльності поповнюється за рахунок різноманітних джерел прибутку,
результатів інвестиційної діяльності, емісійного доходу. Власний капітал
страхової

компанії

виконує

функцію

зобов'язань за договорами страхування.
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фінансової

гарантії

виконання

Проведення страхових операцій
Премії

Виплати

Використання
власного капіталу

Фінансові ресурси
страхової компанії

Витрати на ведення
справи

Перестрахування
Інвестиції

Рис. 2. Механізм формування фінансових потоків страхової
компанії
Проведення страхових операцій передбачає акумуляцію страхової
премії,

причому

збір

внесків

зі

всіх

учасників

страхового

фонду

супроводжується фактами виконання зобов'язань страховика за виплатою
страхового відшкодування лише деяким із них. Із суми зібраних платежів
(страхових внесків) відбувається погашення видатків страхової компанії на
ведення справи, закладених у структурі тарифу [1].
Придбання перестрахового захисту засновано на виплаті перестрахової
премії. Разом із тим, спостерігаються і зворотні канали руху грошових
потоків: комісійна винагорода за договір перестрахування і тантьєма. Своєю
чергою, у первинного страховика формується депо премій з перестрахування
як форма гарантії виконання зобов'язань перестраховика. Належна премія з
перестрахування не перераховується, а заноситься на спеціальний рахунок у
перестраховика. Операція гарантує перестраховику відповідні відсотки, які
передбачаються у договорі. Тим самим первинний страховик отримує
додаткові інвестиційні ресурси та дохід. На нашу думку, це дуже специфічна
сфера. Характер відносин з формування депо премій залежить від форми та
умов договору перестрахування, від орієнтації учасників цього договору.
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Другий за значущістю чинник формування фінансових ресурсів
страхової компанії – це інвестиційна діяльність. Механізм його дії
загальновідомий та загальноприйнятий: вкладення коштів забезпечує
визначений дохід.
Фінансові ресурси страховиків є важливим джерелом інвестиційного
капіталу. По-перше, це пов'язано з тим, що отримання страхової премії
передує наданню страхової послуги, а по-друге, із розподілом ризику в часі.
Звичайне підприємство спершу здійснює визначені вкладення в організацію
виробництва товарів чи послуг та отримує оплату від споживачів після того,
як послуга вже фактично надана чи товар став власністю покупця. У
страхуванні ж картина протилежна. Тут клієнт фактично авансує страховика,
так як страховий внесок, який являє для страхувальника плату за страхову
послугу, сплачується звичайно на початку терміну дії договору страхування.
Реалізація страхової послуги зі сторони страховика може здійснюватися
протягом довгого періоду. Таким чином, характер руху фінансових ресурсів
у страхуванні веде до того, що у розпорядженні страховика протягом деякого
періоду часу опиняються тимчасово вільні від зобов'язань кошти, які можуть
бути інвестовані з метою отримання додаткового прибутку [2].
При інвестуванні коштів необхідно враховувати їхню структуру, а
також оптимальний термін інвестування. Потрібно виходити з того, що
резерви є коштами страхувальників і внаслідок настання страхового випадку
мають своєчасно повертатися їм у вигляді страхового відшкодування, яке
може бути й більшим порівняно із внесками за надання страхової послуги.
Необхідно зауважити, що страховик зобов'язаний вкладати інвестиційні
кошти як можна більш ефективно в тих межах, які допускаються умовами
його діяльності у цій сфері. Розміщення страхових резервів повинно
здійснюватись страховиками на умовах диверсифікації, поворотності,
прибутковості та ліквідності.
Таким чином, ефективне формування фінансових ресурсів страхових
компаній, їх структури та джерел, механізму формування фінансових потоків
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та методів управління ними дозволять забезпечити надійний страховий
захист в процесі надання страхових послуг.
Достатність фінансового забезпечення розглядається не тільки як умова
виконання страховиком своїх зобов'язань, а і його здатність досягати
поставлених

цілей

у

довготерміновому

періоді.

Концепція

системи

фінансового забезпечення розвитку страховика може бути представлена
наступним чином (рис. 3).
1. Джерела фінансового
забезпечення: власний капітал,
кошти від продажу страхових
продуктів, залучений акціонерний
чи банківський капітал

Елементи фінансового
забезпечення: вхідний
фінансовий потік (страхові
премії, доходи від інвестування
та збільшення статутного
капіталу), статутний капітал,
гарантійний фонд

Якісні
характеристики:
- фінансова стійкість;
- платоспроможність

Фінансове
забезпечення
страховика

Ціль системи
фінансового
забезпечення –
створення
фінансового
потенціалу розвитку
страховика

Функції системи фінансового забезпечення:

Оцінка фінансового
розвитку (інтегральна)

Прогнозування фінансового
розвитку:
- оцінка фінансової політики
розвитку за напрямами страхового та
фінансового бізнесу;
- управління грошовими потоками

Рис. 3. Концепція системи фінансового забезпечення страховика
Прогнозування фінансового розвитку страховика відбувається на основі
оцінки фінансової політики розвитку та управління грошовими потоками.
Оцінка передбачає використання відповідних форм реалізації фінансової
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стратегії по напрямах страхового і фінансового бізнесу. Управління
грошовими потоками є системою принципів і методів розробки і реалізації
управлінських

рішень,

пов'язаних

з

формуванням,

розподілом

і

використанням грошових коштів і організацією їхнього звороту, направлених
на забезпечення фінансової рівноваги страховика і стійкого розвитку.
Обґрунтованість формування достатнього фінансового забезпечення
страховика виступає у вигляді кількісної оцінки його обсягу. Українські та
іноземні науковці застосовують різноманітні показники, які тим чи іншим
чином свідчать про фінансовий стан страховика, характеризують окремі
аспекти

його

діяльності.

Проте

системний

підхід

до

фінансового

забезпечення потребує комплексних показників оцінки та прогнозування
розвитку.
Спираючись на здобутки вчених та науковців І.М. Ненно пропонує
створення інформаційно-аналітичної бази моніторингу фінансового стану та
розвитку страховика по групах:
1. Група показників дохідності, які характеризують джерела та
співвідношення одходу страхової організації.
2.

Група показників рентабельності та забезпеченості власними

коштами, яка в інформаційній базі оцінювання страховика дає змогу
виявляти

залежність

страховика

завдяки

надмірному

використанню

позикового капіталу, необхідність збільшення гарантійного фонду, страхових
резервів та статутного капіталу, оцінювати збитковість страхової діяльності
та загальний рівень витрат.
3.

Група

показників

фінансової

стійкості,

надійності

та

платоспроможності складається із таких показників: коефіцієнт фінансової
стійкості, показник фінансової стійкості, нормативний та фактичний запас
платоспроможності,

рівень

платоспроможності,

коефіцієнт

маржі

платоспроможності, поточної та абсолютної ліквідності, рівень фінансового
ліверіджу, коефіцієнт надійності та фінансового потенціалу.
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4. Група показників у порівнянні із аналогами по ринку включає:
співвідношення темпів зростання обсягу страхових продуктів до середньо
ринкового,

співвідношення

темпів

зростання

обсягу

виплат

до

середньоринкового, співвідношення розміру виплат до середньоринкового.
Фінансове забезпечення розвитку страховика формується за рахунок
надходжень страхових внесків, із яких у майбутньому формують страхові
резерви; за рахунок інвестиційного доходу, що страховик отримує від
розміщення страхових резервів та інших фінансових ресурсів; за рахунок
статутного капіталу, інших ресурсів, нерозподіленого прибутку, котрий є
власністю страховика й свідчить про його платоспроможність та фінансову
стійкість.
Висновки. Фінансовий потенціал страхової компанії формується у
результаті руху фінансових потоків у рамках трьох сфер діяльності: поточної
страхової діяльності, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності.
Сучасний стан фінансів страхових компаній вимагає пошуку нових форм і
методів підвищення їх фінансового потенціалу. Одним із шляхів вирішення
цих проблем є ефективне управління, що повинно враховувати складність
об'єкта управління і взаємозв'язок між його елементами і комплексом
виконуваних функцій. Фінансові ресурси страхової компанії складаються з
двох основних частин: власного та залученого капіталу. Фінансові ресурси
страхової компанії постійно знаходяться в русі і являють собою фінансові
потоки. Потік фінансових ресурсів – це різниця надходження та витрачання
фінансових ресурсів за відповідний період часу, незалежно від джерел
їхнього утворення.
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Л. І. Сологуб
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ У
ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ
У статті виділено основні інструменти фіскального регулювання прибутку
економічних суб’єктів господарювання, що використовуються в зарубіжних
країнах. Проаналізовано основні фінансові механізми, які можуть бути
адаптовані до реалій національного економічного розвитку.
Ключові слова: оподаткування, податок на прибуток підприємств,
фіскальна політика, Податковий Кодекс.
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Постановка проблеми. Податок на прибуток підприємств, являючись
головним інструментом вилучення частини доходів юридичних осіб на
користь держави та суспільства, є однією з числа найважливіших рис
сучасної цивілізації. Крім того він слугує значним важелем впливу на
поведінку окремих суб‘єктів господарювання, при цьому формуючи джерело
фінансових ресурсів для виконання державою своїх функцій. Вищезазначене
вказує на тісний взаємозв‘язок досліджуваної категорії із забезпеченням
дохідної частини бюджету, оздоровленням фінансово-кредитних відносин.
Разом з цим умови не повинні мінімізувати рівень зацікавленості
підприємств у їх економічній активності. Актуальним є удосконалення
механізму оподаткування юридичних осіб, який дозволив би одночасно
підвищити ефективність функції категорії як регулятора економічних
процесів, а також стабілізувати бюджетні надходження.
Метою статті є дослідження закордонного досвіду оподаткування
прибутку підприємств та можливість його впровадження у вітчизняну
практику.
Аналіз останніх наукових досліджень. Пошуками шляхів розв‘язання
даної проблеми займалися зарубіжні вчені, зокрема, П. Самуельсон, А. Пігу
А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Кейнс, А. Лаффер та вітчизняні економісти
О.О. Євтушевська, А.В. Лісовий, М.В. Вишенська, М. Свердан, К. Швабій,
Н.Б. Ярошевич та інші. Аналіз сучасних наукових джерел та періодичної
літератури дозволяє дійти висновку про те, що дискусійними є як питання
впливу прямого оподаткування на фінансовий стан підприємств, так і пошук
шляхів

удосконалення

сучасного

механізму

оподаткування

прибутку

підприємств.
Виклад основного матеріалу. Податкова система в цілому та
оподаткування прибутку юридичних осіб зокрема, є важливим інструментом
регулювання соціально-економічних процесів у державі в умовах розвинених
ринкових

відносин.

До

чинників, які
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визначають

ефективність

її

функціонування, належать: політична кон‘юнктура, рівень розвитку
суспільства та економічне становище в країні, досягнення фінансової
науки та власний досвід оподаткування. Протягом останніх років особливо
помітними стали проблеми удосконалення порядку взаємодії суб‘єктів на
міжнародному ринку. Основу таких змін становить поширення процесів
зближення, взаємодії міжнародних економік, які все більшим чином
глобалізують та трансформують світову економіку. Вищеназвані процеси
вказують на потенційних значний вплив у сфері оподаткування країн світу.
Суттєво зростає значення міжнаціональних організацій, що потребує
особливої уваги до процесу утворення капіталу, розподілу доходів між
країнами, що беруть участь у процесі рибництва. Це все тягне за собою
виникнення труднощів оподаткування прибутків.
Актуальним є дослідження зарубіжної практики у сфері справляння
досліджуваного

податку

на

прибуток

підприємств,

визначення

закономірностей впливу податкових ставок у межах впровадження у
практику бюджетно-фіскальної політики урядами різних країн з метою
більш

активного

стимулювання

інновацій,

екологічного

захисту,

покращення економічного стану підприємств, оздоровлення економіки
держави в цілому.
Діюча податкова система у більшості країн Америки, Західної
Європи більш жорстка, а ставки оподаткування ще вище, порівнюючи з
вітчизняними. Але на відміну від українських підприємств, вони не
намагаються реєструватися в офшорних зонах, а сплачують високі податки
та працюють у своїх державах, навіть зважаючи на те, що процентні ставки
з оподаткування прибутку чи доходів знаходяться на рівні 45–50% (у той
час, як в офшорних зонах ставка складає не більше 5,0%) (рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг високих ставок податку на прибуток у країнах світу, %
Слід відмітити, що високий податковий тягар в скандинавських
країнах, як можна побачити на рисунку, супроводжується і високим рівнем
якості життя та соціального захисту. Але такі країни, як Швейцарія, мають
найменшу ставку прибуткового податку – 11,5%, в Ірландії − 12,5 %, в Канаді
– 33,6%, але за якістю життя та розвитку економік займають лідируючі місця.
Перше місце серед країн з найвищими ставками податку на прибуток
корпорацій займають Кувейт і Об‘єднані Арабські Емірати. За ними йдуть
Сполучені штати Америки, далі – Японія, Німеччина, Аргентина, Мальта.
Податкові системи більшості країн спрямовані на зацікавлення
вітчизняного виробника до того, щоб залишити доходи в своїй країні. Тому в
кінцевому варіанті навіть висока базова ставка прибуткового податку може
скорочуватися за рахунок надання різних знижок, застосування пільг для
підприємства, а також надання можливості вибору варіанту умов сплати
податкових платежів. Застосування найнижчих ставок в Європейському
союзі спостерігається в основному країнами Східної і Центральної Європи.
На основі теоретичного узагальнення наукових джерел, ми вважаємо,
що головне в податковій політиці держав – це бюджетна ефективність
використання коштів, а не ставки податку.
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У високорозвинених країнах Євросоюзу до сьогодні триває процес
зменшення ставок оподаткування прибутку корпорацій. У 2012р. ставка по
податку на прибуток підприємств у 27 членів європейського угрупування
зменшилася до 22,19% (у той час як у 2007р. була на рівні 24,22%).
Надзвичай помітним стало зниження в Італії до 27,5% (з 37,25%) і Німеччині
– до 30,0% (з 38,36% у 2007р.).
У посткризовий період розвитку економічних відносин активно
вивчається

питання

пожвавлення

економічного

розвитку.

Податкове

регулювання, як інструмент фіскальної політики держав, впливає на
динаміку зростання економіки, а також на динаміку покращення стану
окремого підприємства, або суб‘єкта господарювання. Ще П. Самюельсон і
В. Нордгауз зазначали можливості використання податкових ставок у даному
напрямку: «Зміну ставок оподаткування можна застосовувати і для
стимулювання економіки, і для її стримування».
Більшість наукових дослідників сходяться на твердженні, що інновації
та інвестиції мають бути чи не головним чинником розвитку економіки
окремих країн, при цьому податки являються джерелом вивільнення
вкладених ресурсів в країну у фіскальній площині.
Протягом останніх 20 років, що є порівняно недавнім явищем, у
більшості європейських країн використовуються податкові важелі, як
фактори економічного розвитку шляхом інвестиційних та інноваційних
впроваджень. Уже до 2007 року такі інструменти використовувалися
п‘ятнадцятьма країнами Європейського союзу. Однак, варто звернути увагу і
на те, що не всі країни стали прихильниками попереднього. Ставлення до
використання інноваційних стимулів у Бельгії, Ірландії, Італії є нейтральним,
місцями навіть дещо негативним. Стримане відношення виявляють також
Фінляндія, Швеція, хоча інновації є поширеними у даних представників.
Вони віддають перевагу загальнодержавним стимулам. Вторинне ставлення
до заходів стимулювання науково-технологічної підприємницької діяльності
пояснюється наступним: позитивне становище підприємств досягається
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завдяки загальному покращенню податкового режиму, а це уже в свою чергу
прямує до використання заощаджень у сфері різноманітних удосконалень.
Зміна податкових ставок та умов стягнення податку на прибуток
підприємств спричиняю зміну чистого прибутку, який має підприємство у
своєму розпорядженні. Зменшуючи суму досліджуваного податку, держава
залишає більший обсяг чистого прибутку, який може бути джерелом
розвитку фірми, розширення та проведення інноваційних впроваджень.
Однак немає гарантій того, що залишений прибуток буде використаний саме
на такі цілі. Держава, в цілях стимулювання, розробляє спеціальні схеми
інноваційного розвитку та інвестицій, так як сама зацікавлена у покращенні
життя суспільства, збільшення рівня його якості.
Протягом майже 30 років Комісія ЄС проводить роботу по гармонізації
податків, більшою мірою це стосується тих податків тих підприємств, які
пов‘язані з інвестиційною діяльністю. Але тут можна виділити дві проблеми,
протилежно спрямовані. По-перше, уніфікацію податкового законодавства
передбачає утворення єдиного внутрішнього ринку, особливо це стосується
прибутку підприємств та доходів інвесторів, що дозволяє капіталу вільно
пересуватися між державами. По-друге, податкові реформи (надання різних
пільг по інвестиціях, зменшення ставок тощо) як зменшують

податкові

надходження до бюджетів країн ЄС, так і знижують вплив держав на
внутрішніх виробників.
Відзначимо досвід податкової реформи, що був застосований у
Німеччині. Податкове законодавство було змінено і підпорядковано до вимог
Європейського Союзу, таким чином в країні відбулися дуже важливі зміни у
податковій системі. Так, в цій державі виділяють дві ставки: на розподілений
прибуток – 36%, та на не розподілений – 50%. Дивіденди акціонерів
оподатковуються прибутковим податком з громадян при нерозподіленому
прибутку. Широкого застосування підприємствами набула прискорена
амортизація. При застосуванні такого методу дозволяється списувати до 50%
вартості обладнання в перший рік його придбання, а протягом перших трьох
– до 80%.
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Досить цікавим є досвід оподаткування прибутку, який застосовується
у Швеції. Тут при справлянні національного податку на прибуток усіх
платників податку поділяються на резидентів та нерезидентів. Нерезиденти
сплачують податок тільки з прибутку, який отриманий в Швеції, а резиденти
– з усієї суми доходів. Відсоткова ставка по податку на прибуток установлена
на рівні 28%. У даній країні не запроваджено місцевих податкових зборів для
підприємств.

Податкова

база

зменшується

на

витрати

суб‘єктів

господарювання, які пов‘язані з бізнесом, зокрема це стосується відсотків по
кредитам, по придбанню нового обладнання, по інвестуванню філій.
Такий стимулюючий засіб, як прогресивні ставки оподаткування
(шкала ставок прибуткового податку, основу якої складає прибуток, що
підлягає оподаткуванню) зазнав широкого застосування у Великобританії. У
прямій прогресії виражена залежність величини податків від суми прибутку –
чим вищі доходи, тим вищі податки. Досить сприятливою, без сумніву, є ця
система для малих підприємств. Значну роль відіграє стимулювання
капіталовкладень у споруди та будівлі. Діюча податкова система та правила
амортизації

будівель

та

устаткування

у

Великобританії

з

метою

оподаткування дають змогу здійснювати списання за ставкою 25% від
вартості придбання
Доцільно, на наш погляд, було б перейняти такий досвід для
українських підприємств. Більшою мірою це стосується податкових знижок
на витрати, пов‘язані з науково-дослідницькими роботами, можливості
проводити відрахування з інвестиційного доходу, застосування методу
регресивного балансу при нарахуванні амортизації, відсутності нарахування.
За результатами досліджень відомої консалтингової компанії KPMG,
що вивчала податкове навантаження у 81 країні, збори податків з фізичних
осіб різних країн, котрі заробляють від 100 до 300 тис.дол. США за рік, у
2011 р. зросли майже на 0,3%, а в попередньому, навпаки, зафіксоване
скорочення на 0,3 %. До головних чинників, які визначають сторони
реформування податків на прибутки в постсоціалістичних країнах останнім
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часом, належить податкова конкуренція, ефект від якої спрямовується на
створення найбільш сприятливих умов заохочення прямих іноземних
інвестицій. Результатом такої конкуренції було зменшення відсоткових
ставок по досліджуваному податку у Польщі з 34 до 19%, Чехії з 35 до 26%,
Литві з 29 до 15 %, в Латвії з 25 до 15%.
Україна у 2011р. зайняла 181 місце з числа 183 країн, які було
досліджено Світовим банком разом з мережею міжнародних компаній
«Pricewaterhouse Coopers» спеціально для податкового рейтингу «Paying
Taxes». Індекс визначався як середній показник країни по дев‘яти
вимірниках, при чому кожен з них має однаково важливе значення. В
останній десятці попереду України розташовуються африканські

та

латиноамериканські країни – Панама, Ямайка, Венесуела, Гамбія, Чад, Конго,
Болівія і лише після нею Африканська Республіка і Білорусь. За простотою
сплати податків у першій десятці розташувалися Мальдівська Республіка,
Гонконг, Саудівська Аравія, Катар, Об‘єднані Арабські Емірати, Сінгапур,
Оман, Ірландія, Кувейт і Канада.
Кількість

платежів,

які

сплачує

середньостатистичне

українське

підприємство протягом року, за даними досліджень, сягає 135. У Швеції, для
порівняння, їх всього два, в Катарі, Гонконгу та на Мальдівах – по три. Разом з
цим за кількістю часу, який підприємства витрачають в середньому для сплати
податків і заповнення звітності, Україна посіла 174 місце – 657 годин за рік.
Якщо брати до уваги дані з 2007р., то до 2012р. Україна пересунулася з
другого найгіршого місця на третє серед числа досліджуваних країн.
Експертами також вирахувано, що за останні два роки українські
підприємства втратили близько 8 млрд. гривень на адміністрування податків
(у тому числі податку на прибуток підприємств), окрім сум податків до
сплати у бюджет.
У процесі податкової реформи в Україні, варто також звертати увагу на
досвід

держав

Центральної

і

Східної

Європи,

зокрема

деяких

постсоціалістичних країн. Доцільно звернути особливу увагу та розглянути
досвід Угорщини, що зробила прорив у національній податковій системі, а
також застосувати його у практиці українського оподаткування.
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Сучасне внутрішнє і зовнішнє середовище розвитку України має свої
особливості, які роблять неможливим пряме перенесення на національні
умови податкових механізмів, що сформовані в інших країнах. Разом з цим,
принципи розробки даних механізмів, особливості їх узгодження на
багатосторонній міжнародній основі, і податкові норми необхідно взяти до
уваги в процесі реформування податкової політики в Україні.
Потрібно брати до уваги досвід Європейських країн, і тут цікавим буде
досвід окремих постсоціалістичних країн, які зробили певний прорив у
податковій сфері. Це стосується, насамперед, країн Вишеградської групи.
Вищеназвана група являє собою регіональне об‘єднання в Центральній
Європі,

куди

входять

Польща,

Угорщина,

Словаччина

та

Чехія.

Співробітництво цих країн у рамках групи має різносторонній характер, у
тому числі і в сфері прибуткового оподаткування. Процес формування
сучасних податкових систем у країнах Вишеградської групи в основному
завершився в середині 90-х років. Слід зауважити, що такий процес був
частиною стратегічного механізму щодо вступу ряду країн до Європейського
Союзу. Сформовані податкові системи даних країн вмістили всі основні
податки, але певні особливості мають місце. Насамперед це торкається
фіскальної ролі податкових платежів, тобто їх частки у ВВП, про що свідчить
табл. 1.
Таблиця 1
Питома вага податкових надходжень у ВВП краї Вишеградської
групи та України на початку XXI століття, %
Країна

Разом

ПДФО

Податок
на
прибуток

Польща
Словаччина
Угорщина
Чехія
Україна

33,6
31,0
37,6
36,4
20,3

4,6
3,5
7,5
4,8
3,8

1,8
2,0
2,4
3,2
4,5

ПДВ

Акциз

Соціальні
внески

Мито

Інші
податки

7,4
7,4
8,4
5,6
6,0

4,0
2,9
3,6
3,5
1,3

9,6
12,7
11,3
15,0
9,3

0,6
0,4
0,8
0,5
0,4

4,4
1,9
3,4
3,5
4,0
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За даними таблиці можемо сказати, що загальний рівень податкових
надходжень

у

сукупному

валовому

внутрішньому

продукті

країн

Вишеградської групи в середньому наближається до 35% (в Україні – 20,3%).
Щодо, питомої ваги окремих податків, то тут таке узагальнення зробити
важко, так як вона значно диференційована. За мету перед собою ставимо
аналіз податку на прибуток, тому приділимо особливої уваги саме цьому
податковому збору.
Питома частка у ВВП України надходження податку на прибуток
підприємств більша від максимального показника по Вишеградській групі і
складає 4,5%. Серед інших країн, для порівняння, частка у Чехії є
найбільшою і становить 3,2%,

трішки менше значення спостерігаємо в

Угорщині – 2,4%, Словаччині – 2,0%. Найменша відсоткова сума
податкового оподаткування у сумі податкового навантаження властива для
Польщі і становить 1,8%.
Кілька років тому була зупинена практика пільгового оподаткування
для великих зарубіжних інвесторів, так як вона суперечила вимогам
Єврокомісії. Така позиція, слід зауважити, має свої аргументи – нівелювання
зміни податкових надходжень при різних економічних циклах та більша
об‘єктивність процесу оподаткування. В Україні також відбулася подібна
трансформація щодо зменшення ставок податку на прибуток юридичних осіб
до 21% (надалі до 19% і в кінцевому результаті – 16) відповідно, і вона також
довела свою позитивну дію.
Дотепер в цих країнах актуальною залишається проблема складного та
непрозорого податкового законодавства. Неоднозначні та незрозумілі норми
податкового права ведуть до збільшення витрат на їх виконання як з боку
контролюючих органів, так і платників, тим більше що це дає підстави для
посилення корупції в сфері податкового контролю.
Рівень податкового навантаження надалі залишається важливим у
переліку питань податкових трансформацій. Зважаючи на рівень соціальноекономічного розвитку та дефіцитні бюджети країн Вишеградської групи,
708

навантаження, безумовно, є досить великим. Тому слід поступово і обережно
зменшувати податковий тиск шляхом розширення бази оподаткування, а
також зниження податкових ставок.
Провести

певні

паралелі

із

вітчизняною

практикою

дозволяє

дослідження досвіду країн Вишеградської групи в сфері оподаткування. На
його основі можна також визначити як здобутки, що доцільно запровадити в
Україні, так і основні підсумки податкових реформ у зазначених країнах.
Позитивним моментом, який треба використати і в Україні, вважаємо
тенденцію до зменшення граничних податкових ставок та розширення бази
оподаткування. Як показав досвід країн Вишеградської групи, такі заходи
зумовлюють приплив іноземних капіталів в економіку держави.
Необхідність подолання негативних результатів світової фінансової
кризи і відновлення економічного зростання спонукає уряди більшості країн
активно використовувати інструменти податкового регулювання поряд із
заходами грошово-кредитної політики. Однак, серед вітчизняних фахівців
питання

про

ступінь

бюджетоформуючих

та

податків

доцільність
в

умовах

використання
посткризової

механізмів
економіки

є

дискусійними.
Висновки. Доцільним для податкової практики України було б
застосування досвіду податкових систем зарубіжних країн, а саме:
диференціація ставок податку на прибуток підприємств, залежно від обороту;
використання

механізму,

що

базується

на

принципі

прогресивного

оподаткування підприємств різних галузей; удосконалення правового
регулювання спрощеної системи оподаткування середнього та малого
підприємництва; відмова від мало результативних податкових платежів;
переорієнтація системи податкових надходжень в розрізі прямих податків та
непрямих; встановлення економічно обґрунтованих податкових ставок;
забезпечення стабільності

нормативно-правового підґрунтя податкової

сфери.
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А.С. Соломончук
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена проблемам визначення інвестиційної привабливості
промислових підприємств України. Проаналізовані кількісні і якісні фактори,
які впливають на формування інвестиційної привабливості підприємства.
Зіставлені методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств різних
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організаційно-правових форм. Наведені варіанти діючих методик аналізу та
оцінки

інвестиційної

узагальнюючого

привабливості.

методичного

підходу

Запропоновано
при

використання

визначенні

інвестиційної

привабливості промислового підприємства.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний
клімат, промислове підприємство, кількісні і якісні фактори, методи оцінки.
Актуальність теми. Однією з найбільш гострих залишається проблема
розвитку

та

підвищення

ефективності

функціонування

вітчизняної

промисловості до конкурентного світового рівня. Її вирішення здійснюється
в різних напрямах, але головним є подолання несприятливого інвестиційного
клімату, що склався в реальній сфері економіки України, зокрема у
промисловості.
Постановка проблеми. В даний час в якості узагальнюючого показника
доцільності вкладення інвестиційних коштів в діяльність будь-якого
підприємства прийнято розглядати показник інвестиційної привабливості.
Формування інвестиційної привабливості, вироблення чіткої стратегії
інвестування, визначення її пріоритетних напрямів, мобілізація всіх джерел
інвестицій є найважливішою умовою сталого та якісного розвитку
підприємств в сьогоднішніх непростих умовах.
Управління будь-яким процесом повинно ґрунтуватися на об'єктивних
оцінках стану його протікання. Основна характеристика інвестиційного
процесу – стан інвестиційної привабливості системи.
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням, пов‘язаним з оцінкою
інвестиційної привабливості присвячено ряд наукових праць вітчизняних і
зарубіжних вчених, серед яких О.М. Анісімова , І.Т. Балабанов, І.О. Бланк,
Е. Брігхем, А.П. Гайдуцький, У. Гетце, В.М. Гриньова, В.М. Колосок,
Л.М. Кузьменко,

І.П. Мойсеєнко,

О.С. Олексюк,

В.П. Савчук,

М.Г. Чумаченко.
Ряд авторів при оцінці інвестиційної привабливості підприємства більшу
перевагу

віддають

показникам

ринкової
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активності

підприємства

й

акцентують увагу на таких критеріях як дохідність акціонерного капіталу,
рівень дивідендів, курс акцій. Інші вчені пропонують при формуванні
системи оціночних індикаторів інвестиційної привабливості підприємства
використовувати більш широкий підхід та розглядати, крім фінансового
стану підприємства, й інші показники як зовнішнього, так і внутрішнього
середовища (рівень конкуренції, характеристики техніки й технології,
організаційна структура підприємства, кадровий потенціал).
Тож проблема визначення інвестиційної привабливості промислових
підприємств є актуальною і потребує подальшого дослідження.
Метою дослідження є визначення можливого поля факторів, що
впливають на інвестиційну привабливість промислового підприємства та
узагальнюючого методичного підходу при визначенні його інвестиційної
привабливості.
Виклад основного матеріалу. Створення сприятливого інвестиційного
клімату в Україні є актуальним для поточного етапу економічного розвитку.
Інвестиції відіграють важливу роль в розвитку економіки будь-якої країни
світу, Україна в даному випадку не є винятком. Завдяки залученню коштів до
виробництва – збільшуються його обсяги, модернізуються засоби, а в межах
країни підвищується рівень ринкової конкуренції, платіжний баланс,
розвивається інвестиційна інфраструктура.
Існуючі

в

інвестиційного

Україні
клімату

перешкоди

реалізації

пріоритетів

формування

мають

системний

характер.

Ключовими

характерними особливостями, які стримують поліпшення інвестиційного
клімату, є:
1. Обмеженість потенціалу залучення прямих іноземних інвестицій в
Україну через приватизацію державних підприємств. Попри існування певної
кількості державних підприємств, під які можна залучати інвестиції,
перспектива розвитку цього джерела залучення інвестицій є обмеженою вже
у короткостроковому періоді.
2. Переобтяженість регуляторними нормами та складність податкової
системи.
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3. Суттєве податкове навантаження. Ставка податку на прибуток в Україні
є вищою, ніж у багатьох країнах Центрально-Східної Європи проте,
зважаючи на високу порівняно з країнами ЄС прибутковість вкладення
капіталу, ця різниця не є значною перепоною для інвестицій.
4. Недієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і свобод
інвесторів, а також низький рівень захисту інвесторів.
5. Низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного
управління, що обумовлює виникнення конфліктів та протистоянь із
залученням силових органів, блокування діяльності підприємств, нагнітання
соціальної напруженості.
6. Негативний міжнародний імідж України, низький рівень підготовки
суб‘єктів національної економіки до формування інвестиційних пропозицій;
значні диспропорції регіонального та галузевого розвитку, що обумовлюють
концентрацію інвестицій у вузьких сегментах ринків та територій;
застарілість інфраструктури тощо [1].
Виходячи

з

вищезазначеного,

необхідними

завданнями

державної

політики є якісна ревізія існуючої системи формування та підтримання
інвестиційного клімату України, що в свою чергу підвищило б інвестиційну
привабливість підприємств.
Будь-які інвестиції пов'язані з інвестиційною діяльністю підприємства,
яка являє собою процес обґрунтування і реалізації найбільш ефективних
форм вкладень капіталу, спрямованих на розширення стратегічного
потенціалу підприємства.
Для

здійснення

інвестиційної

діяльності

підприємства

виробляють

інвестиційну політику. Ця політика є частиною стратегії розвитку підприємства і
загальної політики управління прибутком. Вона полягає у виборі і реалізації
найбільш ефективних форм вкладення капіталу з метою розширення обсягу
операційної діяльності і формування інвестиційного прибутку.
Для того, щоб визначати максимальну ефективність інвестиційного
рішення, введено поняття інвестиційної привабливості підприємства.
Поняття досить нове, в економічних публікаціях з'явилося відносно недавно і
використовується

переважно

при

характеристиці
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та

оцінці

об'єктів

інвестування, рейтингових порівняннях, порівняльному аналізі процесів.
Однією з найбільш поширених точок зору визначення сутності інвестиційної
привабливості є

її

зв'язування

з доцільністю

вкладення

коштів

в

підприємство, яке цікавить інвестора, яка залежить від безлічі факторів, що
характеризують діяльність економічного суб'єкта. Дана характеристика при
всій внутрішній коректності досить розмита і не дозволяє чітко визначити
критерії, керуючись якими інвестор приймає рішення про вкладення коштів у
той чи інший проект.
Оцінюючи інвестиційну привабливість з точки зору доходу та ризику,
можна стверджувати, що це співвідношення рівня ризику і ставки дохідності.
Інвестиційна привабливість важлива для інвесторів, так як аналіз
підприємства та його інвестиційної привабливості дозволяє звести ризик
неправильного вкладення коштів до мінімуму.
Для

визначення

методики

оцінки

інвестиційної

привабливості

підприємства необхідно враховувати все можливе поле факторів, що
впливають на його інвестиційну привабливість.
Сукупність кількісних і якісних факторів інвестиційної привабливості
підприємства наведено в таблиці 1 [3].
Таблиця 1.
Фактори інвестиційної привабливості підприємства
Фінансовий стан

Ринкове оточення

Корпоративне
управління
Коефіцієнт
Інвестиційний клімат
Інвестиційний
клімат
співвідношення
регіону, в якому знаходиться регіону, в якому знаходиться
позикових і власних підприємство
підприємство
коштів
Коефіцієнт
Інвестиційна
Частка
державної
поточної ліквідності
привабливість галузі, до якої власності
в
статутному
належить підприємство
капіталі товариства
Коефіцієнт
Географічний
ринок
Частка акцій у вільному
оборотності активів
збуту продукції
обігу на вторинному ринку
Стадія
життєвого
Розмір
винагороди
циклу
основного
виду членам ради директорів
продукції
Рентабельність
Ступінь конкуренції на
Фінансова прозорість і
власного капіталу по товарному ринку
розкриття інформації
чистому прибутку
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Фінансовий стан

Ринкове оточення

Корпоративне
управління
Рентабельність
Екологічне
Дотримання
прав
продажів по чистому навантаження на природне дрібних
акціонерів
з
прибутку
середовище
управління підприємством
Розвиток транспортної
Дивідендні виплати за
інфраструктури
останній фінансовий рік

Підсумкова рейтингова оцінка враховує усі найважливіші параметри
(показники) фінансово-господарської та виробничої діяльності підприємства,
тобто господарської активності в цілому. При її побудові використовуються
дані про виробничий потенціал підприємства, рентабельність його продукції,
ефективність використання виробничих і фінансових ресурсів, стан і
розміщення коштів, їх джерела та ін.
Показники бухгалтерської звітності іноді бувають найважливішими при
аналізі інвесторами та акціонерами привабливості підприємства.
Найбільш оптимальним для стратегічного інвестора є метод вартісної
оцінки. Для його використання фінансова звітність доповнюється великим
об'ємом зовнішньої і внутрішньої інформації, факторах вартості.
Тому при оцінці інвестиційної привабливості підприємства слід
розглядати та аналізувати такі параметри (показники) як: привабливість
продукції підприємства, кадрова, інноваційна, фінансова, територіальна,
соціальна привабливість [2].
Аналіз привабливості продукції підприємства для будь-якого інвестора –
це її конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринку.
Конкурентоспроможність продукції багатоаспектний показник, складається з
таких чинників: аналіз рівня якості продукції – її відповідність вітчизняним і
міжнародним стандартам, наявність міжнародних сертифікатів якості
продукції, надійність, довговічність, відповідність моді та ін.; аналіз рівня цін
на продукцію, його співвіднесення з цінами конкурентів і цінами на товаризамінники.
Узагальнюючим показником аналізу конкурентоспроможності продукції
та її інвестиційної привабливості є ціна. Вона формується під впливом
попиту та пропозиції і може побічно виражати конкурентоспроможність
шляхом їх зіставлення.
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Аналіз кадрової привабливості підприємства характеризується трьома
складовими:
- діловими якостями керівника і його «команди»;
- якістю «кадрового ядра» (працівників вищої кваліфікації);
- якістю персоналу в цілому.
Аналіз інноваційної привабливості підприємства – це ефект від
середньострокових
підприємстві.

і

При

довгострокових
аналізі

інвестицій

інноваційної

в

нововведення

привабливості

на

підприємства

враховується наявність:
- стратегії технічного розвитку виробництва, як основи всіх інших
інновацій;
- програми інвестування виробництва з різних джерел.
Та зазвичай використовуються такі показники: структура основних
засобів та ефективність їх використання, джерела технічного оновлення
виробництва, частка прибутку на технічне переозброєння підприємства.
Аналіз територіальної привабливості підприємства для інвесторів
визначається наступними факторами:
- віддаленість підприємства від основних транспортних магістралей, які
зв'язують підприємство з іншими регіонами, наявність під'їзних шляхів для
перевезення вантажів;
- віддаленість підприємства від центру міста, де зосереджені установи
місцевої влади, лідируючі організації ринкової інфраструктури та ін.;
- ціна землі, яка багато в чому диференціюється залежно від названих
вище критеріїв.
Соціальна

привабливість

підприємства

визначається

соціальною

захищеністю працівників даного підприємства. Показником соціальної
привабливості

підприємства

можна

вважати

коефіцієнт

соціальної

привабливості, що розраховується як відношення середньої заробітної плати
одного працівника до вартості раціональної споживчої корзини в регіоні.
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Аналіз фінансової привабливості підприємства полягає в мінімізації
витрат і максимізації прибутку. Це багатокомпонентне поняття, що
складається з безлічі показників, що розраховуються на основі звітних
документів підприємства [5].
Показники фінансового становища підприємства є найбільш суттєвими
для

інвесторів.

При

використовуються

оцінці

такі

фінансової

показники

як

привабливості
рентабельність

підприємства
підприємства,

ліквідність активів, фінансова стійкість.
Таким чином, всі параметри (показники) аналізу та оцінки інвестиційної
привабливості підприємства можна розділити на три групи:
- в першу чергу інвестора, зазвичай, цікавить, що виробляється на
підприємстві, де воно розташоване і наскільки заповзятливі його керівники
та

персонал.

Тому,

вихідними

складовими

оцінки

інвестиційної

привабливості є продуктове, кадрове та територіальне планування;
- фінансовий аналіз та оцінка виділені як головний складових
інвестиційної привабливості підприємства, тому що, саме, в фінансах
підприємства, як у дзеркалі, відбиваються головні результати його діяльності
(прибутковість,

рентабельність),

ділової

активності

(фондовіддача,

оборотність оборотних коштів) і фінансової спроможності (показники
ліквідності, забезпеченості власними засобами);
- інноваційна, конверсійна і соціальна привабливість підприємства
розглядаються як оцінки перспективності його розвитку для інвесторів. Тому
вони виділені в окрему групу. До цієї ж групи складових можна віднести і
приватизаційну привабливість, хоча за своєю значимістю і пріоритетності
вона може бути віднесена і до першої групи [4].
Висновки.

Поліпшення

інвестиційного

клімату

є

пріоритетним

завданням, здійснити яке можна, лише грамотно керуючи процесом
підвищення інвестиційної привабливості всіх сегментів інвестиційного ринку
і, насамперед, підприємств.
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Основною

метою

підвищення

інвестиційної

привабливості

підприємства є створення оптимальних умов для вкладення власних і
позикових фінансових та інших ресурсів, що забезпечують зростання
доходів на вкладений капітал, для розширення економічної діяльності
підприємства, створення кращих умов для перемоги в конкурентній
боротьбі.
Розглянуте поле кількісних і якісних факторів, які впливають на
формування інвестиційної привабливості підприємства, варіанти її оцінки
та запропонований узагальнюючий методичний підхід, з проведенням
регулярного моніторингу динаміки інвестиційної привабливості, дозволять
оцінити різнорідні кількісні та якісні параметри (показники), що
характеризують

складові

інвестиційної

привабливості

промислового

підприємства отримати об‘єктивну картину стану та ефективності
використання наявного інвестиційного потенціалу та рівня інвестиційного
ризику.
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УДК 330.131.7:336.7(045)
О. М. Сорока
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуто сутність ризиків комерційного банку. .Досліджено
основні види ризиків, які мають місце у банківській сфері, наведені їхні
визначення та підходи до управління ними. Визначено основні проблеми
аналізу та попередження ризиків при здійсненні банківських операцій.
Ключові слова: банк, банківські ризики, ризик, управління, фінансові ризики,
функціональні ризики, зовнішні ризики.
Постановка проблеми. Невід‘ємною складовою функціонування будьякого банку є ризик. У процесі своєї діяльності банк зіштовхується з
валютним ризиком, кредитним ризиком, ризиком ліквідності тощо. Взагалі
уникнути ризиків неможливо, тому ними можна і потрібно свідомо керувати.
В цілому банківська діяльність є ризиковою, проте ризик, який передбачений
та знижений до мінімального рівня, дає змогу отримати стабільний прибуток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові роботи з
питань теорії і практики управління ризиками комерційного банку
орієнтовані, насамперед, на організаційні аспекти в цілому. Проблемі
управління ризиками присвячені наукові праці багатьох вчених. Серед
іноземних авторів можна виділити Г. Олександра, Т. Бачкай, Р. Брейлі,
Дж. Бєйлі, Д. Месена, С. Хьюса, К. Редхеда, У. Шарпа та інших. Питаннями
вивчення ризиків займались А.П. Альгін, П.Г. Грабовий, С.М. Петрова,
М.Г. Лапуста, В.В. Вітлінський,

Л.Г. Шаршукова, В.Г. Мєдінський,

Н.Я. Петраков, О. М. Кузьмак, О. П Просович., К. В. Процак та інші.
Метою статті є визначення поняття, перспектив розвитку, а також
основних елементів системи управління банківськими ризиками.
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Виклад основного матеріалу. У сучасних економічних умовах в Україні,
коли здійснений перехід до принципово

нових економічних відносин,

необхідністю є створення ефективної системи ризик-менеджменту банку. Це
зумовило необхідність перетворень у банківській сфері. Сутність цих
перетворень полягає у застосуванні комплексу заходів щодо забезпечення
відповідності діяльності банків ринковим умовам, тобто у здійсненні нового
банківського регулювання. Необхідність комплексного і системного підходу
до питань організації ризик-менеджменту в українських банках зумовлена
наступними факторами: стрімким розвитком банківського сектору України,
зростанням кількості операцій банків, їх ускладненням, появою нових
банківських продуктів; необхідністю інтеграції національного банківського
сектору

до

міжнародної

системи

банківських

послуг;

нестійкістю

економічних систем держави з перехідною економікою. Ці обставини
вказують на те, що в умовах сучасної економіки України питання теми
адекватного управління банківськими ризиками мають велике практичне
значення.
Управління ризиками банку – це цілеспрямований вплив банку на свої
ризикові позиції, що має за мету мінімізацію та уникнення фінансових втрат
чи втрати потенційних можливостей банку у разі здійснення або
нездійснення певних банківських операцій та прояву негативного впливу
середовища.
Стратегічною метою банку є збільшення його вартості як фінансової
установи шляхом нарощування власного капіталу, підвищення рівня доходів
і зниження ризикованості операцій. Внаслідок того, що ризики впливають на
дохідність, банк мусить активно управляти ними. Управління ризиками (Risk
Management) останніми роками стає все більш необхідним в будь-якому
бізнес-середовищі унаслідок зростаючої конкуренції, посилення чинників
невизначеності і прискорення всіх бізнес-процесів, що вимагають швидкої
реакції.
Контроль за банківськими ризиками, їх аналіз та управління ними являє
собою один із найважливіших факторів, що визначають прибутковість банку
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на перспективу. Кожен банк повинен працювати над мінімізацією своїх
ризиків. Це обумовлює необхідність розробки системи управління ризиками.
Така система повинна складатись з п'яти основних елементів:
-

організаційна структура управління ризиками – перелік та взаємодія

органів, які безпосередньо задіяні в управлінні ризиками банку (Спостережна
рада банку, Правління банку, підрозділ з управління ризиками, спеціальні
обов‘язкові комітети, підрозділи здійснення банківських операцій та органи
контролю і аудиту банку);
-

методичне забезпечення управління ризиками банку (стратегічні і

тактичні плани, бізнес-плани банку, спеціальні положення, процедури
управління ризиками тощо);
-

механізм виявлення та вимірювання ризиків банку(аналіз чинників

виникнення та зростання ризиків банку, а також застосування математичних,
логічних та інших методів вимірювання величини ризиків);
-

комплекс спеціальних заходів впливу на ризики банку(лімітування,

диверсифікація, страхування, залучення поручителів, формування застави,
резервування, укладання форвардних, ф‘ючерсних контрактів та опціонів);
-

моніторинг

та

контроль

ризиків

банку(налагодження

системи

зворотного зв‘язку через внутрішньобанківську звітність, аудит, аналітичну
діяльність спеціалізованих служб банку, а також забезпечення «подвійного
контролю», організація контролю за окремими операціями на робочих
місцях, контроль технічних величин і тенденцій зростання ризиків банку).
[2, с. 84]
Процес управління ризиками повинен охоплювати всі види діяльності
банку, які впливають на параметри його ризиків та має бути безперервним
процесом аналізу ситуації та оточення , в яких виникають ризики, і
прийняття управлінських рішень щодо впливу на самі ризики та на рівень
уразливості банку до таких ризиків. При цьому комплекс дій з управління
ризиками повинен мати на меті забезпечення досягнення наступних цілей:
ризики мають бути зрозумілими та усвідомленими банком; рішення з
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прийняття ризику мають бути конкретними і чіткими; очікувана дохідність
має компенсувати прийнятий ризик.
В

цілому,

банківські

ризики

можна

поділити

на фінансові,

функціональні та інші зовнішні. Фінансові ризики виникають внаслідок
здійснення банками кредитної, депозитної, інвестиційної діяльності. Вони
визначаються

ймовірністю

грошових

втрат

і

пов‘язуються

з

непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та структурі активів
і пасивів. Функціональні виникають при створенні будь-якого банківського
продукту чи послуги, внаслідок неможливості своєчасно і в повному обсязі
контролювати фінансово-господарську діяльність, збирати та аналізувати
відповідну інформацію. До інших зовнішніх ризиків відносяться ризики, які
не залежать від діяльності банку (політична ситуація в країні, соціальноекономічне становище, форс-мажорні обставини). [1, с. 138]
Ризик фінансового інструменту, чи це актив, чи пасив можна оцінити
двома способами:
1)

як окремий ризик, коли актив або пасив розглядаються окремо

від інших активів чи пасивів;
2)

як ризик портфеля активів чи пасивів, коли актив або пасив

розглядаються як складова сукупності вимог чи зобов‘язань, що входять до
портфеля.
Ризик можна також розглядати як шанс одержати прибуток або збиток
від інвестування

в певний проект. Можливість одержати прибуток або

збиток може бути високою або низькою залежно від рівня ризику
(непостійності очікуваних доходів).
Простіше за все аналізувати фінансовий ризик у банку, якщо поділити
його на дві категорії – рівень ризику і рівень часу. Рівень ризику можна
визначити порівнянням ризиковості тих або інших інвестицій. Звичайно,
значно легше прогнозувати доходи від менш ризикових компаній, ніж від
компанії з високим ризиком. Ризик дуже часто називають зростаючою
функцією часу. Якщо ресурси розміщуються на тривалий строк, кредитор
повинен одержати винагороду за те, що взяв на себе ризик часу.
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Окрім фінансових будь-якому банку притаманні також і функціональні
ризики, які мають відношення до процесу створення будь-якого банківського
продукту

чи

послуги.

Функціональні

ризики

виникають

внаслідок

неможливості своєчасно і в повному обсязі контролювати фінансовогосподарську діяльність, збирати та аналізувати відповідну інформацію.
Вони не менш небезпечні ніж фінансові ризики, але їх важче ідентифікувати і
визначити кількісно. В кінцевому рахунку функціональні ризики призводять
до фінансових втрат. До них можна віднести зокрема:
1) стратегічний ризик ;
2) технологічний ризик ;
3) операційний ризик ;
4) ризик неефективності ;
5) ризик впровадження ;
Стратегічний
невизначеності

ризик

щодо

комерційного

можливості

банку

–

неправильного

це

міра

(ступінь)

формування

цілей

організації , невірного ресурсного забезпечення їх реалізації і неправильного
підходу до управління ризиком в банківській діяльності в цілому.
Технологічний ризик комерційного банку – це міра (ступінь)
невизначеності щодо можливості понесення втрат через витрати на усунення
поломок в роботі банківського обладнання.
Операційний

ризик

комерційного

банку

–

це

міра

(ступінь)

невизначеності щодо можливості понесення втрат через шахрайство або
неуважність службовців банку.
Ризик неефективності комерційного банку – це міра (ступінь)
невизначеності щодо можливості невідповідності між витратами банку на
здійснення своїх операцій.
Ризик впровадження банком нових продуктів і технологій – це міра
(ступінь) щодо досягнення запланованої окупності нових банківських
продуктів, послуг, операцій, підрозділів або технологій. [5, с. 194]
Функціональні ризики комерційного банку складніше ідентифікувати і
неможливо оцінити в порівнянні з фінансовими ризиками. Для їх оцінки
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використовуються в основному експертні методи. Що стосується методів
зниження функціональних ризиків комерційного банку, то основними серед
них є розвиток внутрішнього аудиту, удосконалення документообігу,
розробка внутрішніх методик і техніко-економічного обґрунтування окремих
операцій, а також продумане ресурсне забезпечення своїх операцій.
До групи зовнішніх ризиків комерційного банку також відносять ті не
фінансові ризики, які на відміну від функціональних є зовнішніми по
відношенню до банку.
Репутаційний

ризик комерційного банку – це міра невизначеності

щодо можливості втрат банком довіри до себе з боку клієнтів внаслідок
виникнення випадків невиконання банком своїх зобов‘язань.
Політичний ризик комерційного банку – це міра невизначеності щодо
того, що політична ситуація в державі негативно вплине на діяльність
комерційного банку.
Форс-мажорний ризик комерційного банку – це міра невизначеності
щодо можливості виникнення стихійних лих, катастроф, страйків, які можуть
призвести до фінансових втрат комерційного банку. [4, с. 247]
Отже, однією з основних проблем, що стоять перед спеціалістами в
галузі банківського ризик-менеджменту, є знання в галузі оцінки та
управління ризиками, які є важливі при прийнятті рішення, від якого
залежить реалізація технологій та послуг. Однією з основних проблем також
є низький рівень системи ризик-менеджменту у кредитних установах. Ця
проблема включає у себе багато аспектів, у тому числі: недостатній рівень
методологічного забезпечення щодо створення ефективного механізму
економічної безпеки банку, недооцінка ступеня та ролі ризиків в банківській
діяльності, нестача кваліфікованих ризик - менеджерів тощо. До початку
фінансової кризи у більшості банків з метою отримання додаткового
прибутку топ-менеджерами проводилися високоризиковані операції. При
цьому система ризик-менеджменту мала імітаційний характер - вона не
забезпечувала адекватний захист від прийнятих ризиків.
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О.В. Сладкова
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
У статті розглянуто та запропоновано основні заходи щодо відновлення
відтворювальної функції економічної системи для забезпечення зростання
інвестиційного потенціалу. Проведено аналіз інвестиційного процесу в
Україні та у Вінницькому регіон.
Ключові

слова:

інвестиційна

привабливість,

інвестиційний

процес,

інвестиційна діяльність, капітальні інвестиції, основний капітал.
Вступ. Прискорення темпів соціально-економічного розвитку нашої
країни великою мірою визначається сутністю її інвестиційної політики,
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спрямованої

на

інноваційні

зрушення

в

галузях,

які

потребують

першочергових структурних змін, модернізації й технічного оновлення
виробництва, впровадження енерго-, ресурсозберігаючих та екологічно
безпечних технологій.
Об‘єктивна необхідність і значний інтерес до питань максимальної
реалізації інвестиційного потенціалу України і підвищення інвестиційної
активності обумовлені, по-перше, значущістю ефективного інвестування у
соціально-економічний

розвиток

несформованістю

недовикористанням

та

країни

та

її

регіонів,

існуючого

по-друге,

інвестиційного

потенціалу, і по-третє, відсутністю дієвих механізмів його нарощування.
Саме інвестиційний потенціал регіону найповніше та найсистемніше
дозволяє відобразити реалії, перспективи та можливості кількісного та
якісного зростання інвестування в регіоні та визначити коло необхідних і
найдоцільніших для кожної території заходів, інструментів і механізмів
інвестиційного розвитку. Ефективний та послідовний процес формування і
нарощування інвестиційного потенціалу регіону є запорукою того, що
інвестиційна активність в ньому активізується, стане прогнозованою та
адекватною можливостям і потребам регіону в інвестиціях. Співпадіння
інтересів населення регіону з інтересами інвесторів виводить завдання
нарощування інвестиційного потенціалу регіону з розряду часткових в
розряд загальних завдань сталого розвитку регіонів. Специфіка поточного
моменту робить його не просто ключовою, а найпріоритетнішою.
У контексті потреби нагальних якісних змін в економічній політиці
нашої держави та включення її в систему світогосподарських відносин як
повноправного, самостійного та конкурентоспроможного суб‘єкта, питання
формування і постійного нарощування інвестиційного потенціалу країни в
цілому

та

кожного

її

регіону

зокрема

є

на

сьогодні

одними

з

найактуальніших. Адже саме з пожвавленням інвестиційних процесів, які
закладені

в

основах

господарської

діяльності,

пов‘язують

сталість

економічного зростання країни, проведення структурно-технологічних і
соціально-економічних перетворень.
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Проблема активізації інвестиційного процесу та збільшення обсягів
інвестиційних ресурсів розкривається в працях багатьох відомих економістів:
З.В.

Герасимчук,

О.І.

О.В.

Гаврилюка,

В.М.

Амоші,
Геєця,

І.А.
М.С.

Бланка,

Б.В.

Герасимчука,

Буркинського,

Б.В.

Губського,

А.І. Даниленка, Ю.В. Макогона, А.А. Пересади, А.С. Філіпенка, В.П. Савчука
та інших. Серед праць зарубіжних вчених, які досліджували проблеми теорії
інвестування виділимо праці Г. Бірмана, В. Беренца, Л.Дж. Гітмана,
М.Д. Джонка, Д. Норкотта, В. Шарпа, Дж.Р. Хікса, М. Портера, та інших.
Питання

інвестиційного

потенціалу

регіону

досить

широко

досліджується вітчизняними та зарубіжними вченими, але деякі аспекти
цього питання залишаються відкритими. У повній мірі все ще не
дослідженими залишаються фактори впливу на інвестиційний потенціал
регіону, підходи до його оцінки та механізм його розвитку.
Постановка проблеми. Умови відтворення інвестиційного потенціалу в
Україні не є достатньо ефективними, а централізованість інвестиційної
політики не дозволяє на регіональному рівні ефективно регулювати та
контролювати інвестиційний процес. За умов наявності в кожному регіоні
свого специфічного набору ресурсних складових інвестиційного потенціалу в
країні відсутня регіональна свобода та відповідальність для реального
регулювання місцевою владою інвестиційного ринку. При майже повній
нерозвиненості інфраструктурного сектору та відсутності інституціональних
і інституційних умов для реалізації людської гуманітарно-інтелектуальної
складової інвестиційного потенціалу ми маємо лише ресурсний набір засобів
інвестування

без

належних,регіонально

диференційованих,

а

значить

ефективних важелів сприяння швидкому відтворенню інвестицій. Головним
завданням ми вбачаємо розробку заходів щодо встановлення належного
кондиційного

середовища

для

відтворення

вкладеного

суб‘єктами

господарювання капіталу, а,значить, і інвестиційного потенціалу. Головними
сферами, в яких слід вдосконалювати систему інвестиційного регулювання,
на нашу думку, є сфера нормативно-правового забезпечення та сфера
практичного адміністрування, в тому числі дозвільного і податкового.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Залучення інвестицій в
економіку регіонів є ключовим завданням у сучасній економічній ситуації.
Внутрішні

та

зовнішні

інвестиції

завжди

сприяють

прискоренню

регіонального розвитку. Обсяги інвестиційної діяльності та її якісний рівень
забезпечують сталість економічного зростання регіонів. Інвестиційна
діяльність у регіоні передбачає оцінку можливостей території у формуванні
інвестиційних ресурсів за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел.
Джерелом потенційних інвестицій у регіоні є економічний потенціал, а його
чинником

розвитку-інвестиційний

потенціал.

Наявність

високого

інвестиційного потенціалу та його ефективне використання є основою
успішного розвитку економіки.
Інвестиційний потенціал розглядається як категорія, що відображає
складну діалектику «взаємодії інвесторів, реципієнтів інвестицій з приводу
використання джерел довгострокового прогресивно спрямованого розвитку в
певному

господарському

середовищі».

На

макрорівні

інвестиційний

потенціал розглядається як «сукупність результатів виробничої, комерційної,
фінансової та управлінської діяльності суб‘єкта економіки, що дозволяє йому
накопичити та використати певний обсяг інвестиційних ресурсів». На
макрорівні інвестиційний потенціал означає «міру здатності національної
економіки

без

руйнування

господарських

пропорцій

та

зниження

інституціонально прийнятого рівня споживання та попиту забезпечити
фінансування свого майбутнього розширеного розвитку».
У сучасній економічній теорії інвестиційний потенціал території є
важливою складовою її економічного потенціалу. Саме економічний
потенціал є головним джерелом потенційних інвестицій у регіоні.
На думку авторів праці [2], інвестиційний потенціал регіону найповніше
відображає реалії, перспективи та можливості кількісного та якісного зростання
інвестування в регіоні і визначає для території необхідні заходи, інструменти та
механізми інвестиційного розвитку. Згідно з цими авторами «інвестиційний
потенціал регіону-це максимальні можливості регіону щодо залучення та
раціонального використання інвестиційних ресурсів з урахуванням природногеополітичних і соціально-економічних передумов для здійснення інвестиційної
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діяльності з метою досягнення сталого розвитку регіону»[2, с. 23]. Головними
особливостями регіонального інвестиційного процесу є:
1) залежність умов здійснення інвестиційної діяльності в регіоні від
макроекономічної політики держави;
2) наявність трьох суб‘єктів управління інвестуванням – регіональних та
загальнодержавних органів влади, підприємств-реципієнтів інвестицій;
3) орієнтація інвесторів органами регіональної влади на досягнення
соціально-економічного ефекту для регіону;
4) власні особливості інвестиційного потенціалу кожного регіону
України (наявність природних ресурсів, історично утворені галузі економіки
регіону, рівень життя населення і т.д.), що зумовлює необхідність
розроблення відповідних схем формування та нарощування інвестиційного
потенціалу для кожного регіону.
Отже, можна відзначити, що інвестиційний потенціал регіону сукупність об‘єктивних економічних, соціальних і природно-географічних
властивостей регіону, що мають високу значущість для залучення інвестицій
в основний капітал з метою розвитку регіону та країни в цілому.
Структуру інвестиційного потенціалу регіону формують індивідуальні
потенціали (рис. 1) [3, c. 153].
Інвестиційний потенціал регіону

Трудовий потенціал

Споживчий потенціал

Виробничий потенціал

Інфраструктурний потенціал

Інноваційний потенціал

Фінансовий потенціал

Інституційний потенціал

Ресурсний потенціал

Рис.1 Компоненти інвестиційного потенціалу регіону
Інвестиційний потенціал регіону, на нашу думку, слід оцінювати за
такими групами складових факторів: виробничий, макроекономічний,
експортний, ресурсно-сировинний, інвестиційний, інноваційний, трудовий,
соціальний, інфраструктурний, споживчий та екологічний фактори.
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Наявність та комплексне функціонування складових інвестиційного
потенціалу здатні забезпечити їхній взаємний розвиток та зростання. Саме
відсутність

комплексності

в

«роботі»

всіх

необхідних

складових

інвестиційного процесу спричинила «деформацію» ресурсної складової
інвестиційного потенціалу на користь лише власних фінансових джерел
(табл. 1, 2) та призвела до слабо відтворюваності власного капіталу більшості
вітчизняних виробників. Мова йде саме про виробників вітчизняної товарної
продукції, оскільки саме вони здатні створювати максимальну додану
вартість і розгалужені «ланцюги» товарних ринків [10], а це найбільш
надійний та ефективний шлях примноження власного капіталу без
залежності від інтересів іноземних партнерів.
Ситуація зі структурою джерел фінансування інвестиційного процесу в
Україні майже дублюється в кожному окремому регіоні.
Таблиця 1
Структура інвестицій в основний капітал за джерелами
фінансування в Україні*
2010 р.
млн.грн.
Усього

2011 р.

2012 р.
млн.грн.

2013 р.

%

млн.грн.

%

189060,6

100,0

259932,3

100,0

293691,9

100,0

267728,0

100,0

10952,2

5,8

18394,6

7,1

17141,2

5,8

6497,8

2,4

6367,7

3,4

8801,3

3,4

9149,2

3,1

7219,2

2,7

114963,6

60,8

152279,1

58,6

175423,9

59,7

170675,6

63,7

23336,2

12,3

42324,4

16,3

50104,9

17,1

40878,3

15,3

4067,7

2,2

7196,1

2,8

5040,6

1,7

4881,2

1,8

4654,2

2,5

4470,0

1,7

3651,0

1,2

6574,9

2,5

16176,0

8,6

15102,9

5,8

21975,1

7,5

21770,1

8,1

8543,0

4,5

11363,9

4,4

11206,0

3,8

9230,9

3,4

%

млн.грн.

%

у тому числі за рахунок
Коштів
державного
бюджету
Коштів місцевих
бюджетів
власних
коштів
підприємств
та
організацій
кредитів банків
та інших пози
Коштів іноземних
інвесторів
Коштів населення на:
-будівництво власних
квартир
-індивідуальне житлове
будівництво
інших
джерел
фінансування

* - укладено за даними Державного комітету статистики України [4]
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Як видно з табл.1: величина інвестицій в основний капітал майже по усіх
показниках з кожним роком зменшується. Так, найбільшу частку в інвестиціях в
основний капітал займають власні кошти підприємств та організацій. Так, їх
частка в 2013 р. становила 63,7%, що на 2,9% більше ніж у 2010 р. Найменшу
частку серед інвестицій в основний капітал займають кошти іноземних інвесторі.
Так, їх частка в 2013 р. становила 1,8%, що на 0,3% менше ніж у 2010р.
Таблиця 2
Структура інвестицій в основний капітал за джерелами
фінансування у Вінницькій області*
2010 р.
Усього

2011 р.

2012 р.

2013 р.

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

3544673

100,0

5080976

100,0

5824093

100,0

6109514

100,0

66792

1,9

124882

2,5

114864

2,0

97779

1,6

137075

3,9

260856

5,1

348545

6,0

269363

4,4

2054894

58,0

2782449

54,8

3562807

61,2

3884896

63,6

242527

6,8

809909

15,9

667642

11,5

488489

8,0

12524

0,3

21214

0,4

8249

0,1

21315

0,3

149838

4,2

192559

3,8

68549

1,2

231619

3,8

665849

18,8

689973

13,6

683805

11,7

871820

14,3

215174

6,1

199134

3,9

369632

6,3

244233

4,0

%

у тому числі за рахунок
Коштів
державного
бюджету
Коштів
місцевих
бюджетів
власних
коштів
підприємств
та
організацій
кредитів банків та інших
пози
Коштів
іноземних
інвесторів
Коштів населення на:будівництво
власних
квартир
-індивідуальне житлове
будівництво
інших
джерел
фінансування

*-укладено за даними Державного комітету статистики в Вінницькій області [5]

Наприклад, у Вінницькій області, як і в цілому по Україні, інвестиційний
процес фінансується за рахунок власних коштів суб‘єктів господарювання
приблизно на 60% [табл. 2].
Проведений аналіз показав, що у період 2010-2013 рр. відбулись значні
зрушення в структурі інвестицій в основний капітал за джерелами
фінансування. У 2010 р. питома вага інвестицій за рахунок власних коштів
підприємств та організацій становила 58,0%. У 2013 році їх частка зросла на
5,6% і становила 63,6%. Також, спостерігалось збільшення інвестування за
рахунок кредитів банків та інших пози. У 2010 р. вони складали 6,8% в
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структурі інвестування. Їх розмір у 2013 р. зріс на 1,2% і становив 8,0%. За
досліджувані роки спостерігається зменшення активності населення щодо
проведення індивідуального житлового будівництва. Частка його фінансування
у структурі інвестицій зменшилась у 2013 р. на 4,5% у порівнянні з аналогічним
показником 2010 р. Значно знизився показник інвестування в будівництво
власних квартир за рахунок власних коштів населення, питома вага якого у
2013 р. зменшилась на 0,4% порівняно з 2010 р.
Окрім проблем з відсутністю комплексної ефективної взаємодії інституцій
в інвестиційному процесі вдається в знаки кількісна недостатня забезпеченість
фінансовими ресурсами. Реально задіяна в інвестиційному процесі ресурсна
складова

потенціалу

є

недостатньою

для

переходу

до

інтенсивного

економічного зростання. Так, щорічний приріст капітальних інвестицій в
Україні складає близько 20-30 млрд. дол. США, при тому, що розрахункова
потреба в капіталовкладеннях для комплексної структурної перебудови
вітчизняної економіки складає близько 2000 млрд. дол. США [6, 11].
Також, на наш погляд, нерозвиненість інвестиційної інфраструктури та
комплексна нестабільність в країні призводять до постійного зростання
непродуктивного відтоку фінансового капіталу за кордон, який, за своїми
обсягами в 2012-2013 роках склав близько 19% від річної потреби країни в
інвестиціях [9, с. 275].
Незважаючи на прогресуючі останніми роками обсяги капіталовкладень
в економіку України та окремих регіонів, що правда дещо скориговані
наслідками світової фінансової кризи, такі обсяги в порівнянні з 1990 роком
(еквівалент 275184,18 млн. грн.) все ще є недостатніми (рис.2).

Рис. 2 Індекси інвестицій в основний капітал підприємств і
організацій України [4]
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Аналізуючи величину інвестицій у Вінницьку область, варто відзначити
той факт, що в 2013 році іноземними інвесторами було вкладено 39,4 млн.
доларів. Це більше, ніж було вкладено в 2009 році, що свідчить про
інвестиційну привабливість регіону. В цілому ж, надходження інвестицій до
області мало таку динаміку (рис.3)

Рис. 3 Динаміка надходження інвестицій у Вінницьку область [5]
За 2013 рік в підприємства малого бізнесу області внесено іноземних
інвестицій на суму майже 10,5 млн. дол. США, із них у вигляді майна 9,8
млн. дол. США, що складає 93,7% від загальної суми іноземних інвестицій. В
порівнянні з відповідним періодом попереднього року іноземних інвестицій
надійшло на підприємства області більш, ніж на 8 млн. дол. США, обсяг
інвестицій зріс в 5 раз [7,c. 5].
Разом із цим, проблемними питаннями розвитку залучення інвестицій в
область є:політична нестабільність в країні; недосконалість існуючої
правової бази для інвестиційної діяльності, суперечливість та неповнота
чинних законів та нормативно-правових актів; нестабільні перспективи
економіки

в

оподаткуванні,

цілому;

фінансова

інфляція);

нестабільність

неврегульованість

(можливі

питань

зміни

фінансування

в
та

кредитування, високі процентні ставки на кредити, високі вимоги банків до
кредиторів, складна процедура оформлення кредиту; недостатня державна
підтримка підприємницької діяльності; регульований процес оформлення
інвестування, велика кількість дозвільних та реєстраційних органів та
процедур; недостатня інформатизація та доступність даних як про об‘єкти
інвестицій.
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Налагодження інвестиційного клімату, створення сприятливих для
інвесторів

умов

–

це

важливе

стратегічне

завдання,

але

воно

є

довгостроковим і залучення суттєвих обсягів іноземного капіталу з
додержанням інтересів як передаючої, так і приймаючої сторін може
відбутись, на нашу думку, лише в далекій перспективі. А для активізації
інвестиційного процесу необхідним є відновлення відтворювальної функції
товарно-фінансових потоків на вітчизняних ринках. Максимальна швидкість
обігу коштів, максимальна кількість циклів створення до даної вартості в
країні – це фактори активізації відтворення інвестованих ресурсів. Для
створення

повноцінного

сприятливого

інвестиційного

середовища

необхідними є не тільки примноження вкладеної в господарський обіг
вартості, але й реструктуризація господарського комплексу з акцентом на
пріоритетний розвиток тих секторів ринків, де створюється максимальна
питома вага доданої вартості [10, c. 133].
Існуючий

інвестиційний

народногосподарського

процес

комплексу,

в
але

Україні
не

сприяє

сприяє

відтворенню

оновленню

та

вдосконаленню його структури.
Структура народногосподарського комплексу визначає його тип і те, на
які сектори покладаються найбільші сподівання, і які з них в результаті
приносять найбільшу економічну вигоду. Більшість західних розвинених
країн віддала перевагу розвитку інфраструктурного сектору, головним чином
фінансового, що пояснюється надзвичайно швидкими темпами обігу коштів,
відсутністю особливих складнощів в організації бізнесу та порівняно
високою рентабельністю. Однак відсутність процесів створення споживчої
вартості і використання в господарському обороті тимчасово вільних коштів
підприємств реального сектору економіки спричинило до недофінансування і
затримки обігу капіталу у виробничому секторі і, як наслідок – кризові
наслідки.
Саме тому виникає потреба у втручанні держави в інвестиційний
процес. Для підтримки інноваційного розвитку в основі регуляторного
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впливу

держави

повинна

бути

покладена

концепція

трансформації

інвестиційного комплексу регіонів і країни в цілому. У процесі переходу до
ринкових умов інвестиційний комплекс фактично сформувався хаотично і є
незбалансованим. Ринкова структура економіки не відповідає більше
вертикально-орієнтованим

механізмам

керування,

у

тому

числі

й

інвестиційному процесу.
Головними дієвими регуляторами, на нашу думку, повинні стати норми
адміністративного регулювання із відповідними інституціями, а також деякі
податкові важелі.
Висновки. Інвестиційні видатки є однією із найважливіших оцінок
інвестиційних

процесів

економіки

регіону.

Проте,

існуючий

рівень

статистичної інформації в деяких випадках не дозволяє в повній мірі
провести їх справедливу оцінку. В зв‘язку з цим, класичними основними
категоріями оцінок інвестиційних видатків є інвестиції в основні засоби,
матеріально-технічні запаси та житлове будівництво.
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БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ: СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ В ПРОЦЕСІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У статті розкрито економічну сутність поняття «бюджетний механізм».
Досліджуються

теоретичні

засади

формування

і

функціонування

бюджетного механізму держави. Проведено порівняльний аналіз поняття
«бюджетний механізм» у системі загальнодержавних фінансів.
Ключові слова: бюджетний механізм, фінансовий механізм, складові
бюджетного механізму
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Постановка проблеми. Провідна роль у системі фінансів належить
загальнодержавним фінансам і, передусім, державному бюджету. Реалізація
бюджетних відносин у соціально-економічному розвитку суспільства
здійснюється за допомогою бюджетного механізму держави. В умовах
реалізації нової економічної стратегії в Україні бюджетному механізму
належить одне з провідних місць. Це зумовлено проведенням економічної
реформи, у якій здійснюється активне використання бюджету як інструмента
впливу на прискорення соціально-економічного розвитку, підвищення
ефективності виробництва. Тому в процесі реформування економіки й
побудови власної бюджетної системи виникає об'єктивна необхідність
розглянути теоретичні положення такої важливої і динамічної категорії, як
бюджетний механізм, дослідити його суть і значення в економічній системі в
цілому.
Метою статті є обґрунтування теоретичних засад функціонування
бюджетного механізму у фінансовій системі держави.
Аналіз останніх наукових досліджень. Питання бюджетного механізму
та бюджетної політики знайшли своє відображення в роботах сучасних
зарубіжних та українських науковців Так, проблеми впливу бюджетної
політики на економічний розвиток представлені в фундаментальних роботах
західних економістів Р. Барро, Д. Адшауера, Дж. Ейджела, Т. Лінда,
Х. Ольсона; існування стійкого взаємозв'язку між розміром держави і
темпами економічного зростання показано в роботах російських дослідників
А. Ілларіонова та Н. Півоварової; серед вітчизняних дослідників, які
займаються

зазначеними

проблемами

слід

виділити

О.Д.

Василика,

В.М. Гейця, І.О. Лютого, І.О. Луніну, А.М. Лаврова, С.І. Лушина,
І.Г. Лук'яненка, Д.В. Полозенка, І.Я. Чугунова, С.І. Юрія. Водночас,
систематизація наукового доробку з досліджуваної проблематики має
незавершений характер оскільки залишається ряд проблемних питань щодо з
процесу формування та перспектив розвитку бюджетної системи України.
Виклад основного матеріалу. У вітчизняній економічній літературі
питання

формування

та

функціонування
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бюджетного

механізму

є

недостатньо досліджені й обґрунтовані. Поняття «бюджетний механізм»
часто ототожнюють з фінансовим механізмом, що є не зовсім правильно,
оскільки,

будучи

складовою

останнього,

бюджетному

механізмові

притаманні специфічні риси, які пов'язані з особливостями функціонування
бюджетних відносин, специфічними формами й методами мобілізації та
використання бюджетних коштів.
Звичайно, бюджетний механізм має окремі риси фінансового механізму.
Так, бюджетний механізм, характеризуючи сферу використання об'єктивно
існуючих розподільчих відносин, виступає складовою ланкою загальної
системи управління економікою, займаючи в ній своє місце. Також
бюджетний механізм, з одного боку, зумовлений реально існуванням
бюджетних відносин, з іншого – зворотно активно впливає на них.
Поряд із загальними рисами фінансового й бюджетного механізму,
останньому властиві й свої особливості, що виражаються в сукупності
певних видів бюджетних відносин, специфічних методів мобілізації та
використання бюджетних коштів [8, с.41].
Підходи до тлумачення категорії «бюджетний механізм» відзначаються
різним ступенем деталізації його складових. У широкому розумінні
бюджетний механізм - це «сукупність форм, методів, важелів та інструментів
використання державного бюджету і впливу на соціально-економічний
розвиток» [4, c.212].
За трактуванням Л.Ю. Наумова, сутність бюджетного механізму можна
визначити двома підходами до цього поняття. З одного боку, бюджетний
механізм можна розуміти як функціонування самих бюджетних коштів.
Матеріальним відображенням фінансових відносин є грошові потоки.
Організація цих потоків, порядок їх здійснення відбуваються за певними
правилами й напрямами. У цьому разі бюджетний механізм відображає
внутрішню організацію функціонування фінансових ресурсів. З іншого боку,
бюджетний

механізм

розглядається

як

сукупність

методів

і

форм,

інструментів, прийомів і важелів впливу на стан і розвиток економіки. Цей
підхід відображає зовнішню дію функціонування бюджету й характеризує
фінансові ресурси як фактор впливу на стан економіки.
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Варто зауважити, що С. Юрій та Й. Бескид не розглядають структуру
бюджетного механізму, тому трактують його як «сукупність певних видів
бюджетних відносин, специфічних методів мобілізації та використання
бюджетних коштів» [9, с.28].
О. Ковалюк трактує бюджетний механізм як «сукупність форм і методів,
важелів та інструментів мобілізації й використання бюджетних коштів» [3,
с.277]. Т.М. Ковальова та С.В. Барулін розглядають бюджетний механізм як
категорію управління: «Бюджетний механізм можна назвати механізмом
управління бюджетним процесом, реалізації на практиці функцій і принципів
бюджетної системи та бюджетної політики на базі норм бюджетноподаткового права» [2, с.59]. Бюджетний механізм, за трактуванням
Ю. Пасічника, - це сукупність засобів, які застосовує держава з метою
організації бюджетних відносин і забезпечення належних умов для
економічного й соціального розвитку. Детальніше бюджетний механізм
трактують

як

«сукупність

конкретних

форм

бюджетних

відносин,

специфічних методів мобілізації та використання бюджетних коштів
державою. Він є реальним уособленням бюджетної політики й відображає
конкретне спрямування бюджетних відносин на виконання економічних і
соціальних завдань кожного історичного етапу розвитку країни».
Отже, на нашу думку, бюджетний механізм виступає як складна й
динамічна економічна категорія, яка, з одного боку, виступає як сукупність
форм, методів і заходів організації бюджетних відносин у державі, а з іншого
боку, матеріальним утіленням фінансових відносин та їх практичного
застосування для досягнення відповідних цілей і завдань, визначених
бюджетною політикою держави.
О.Д. Василик вважає, що бюджетний механізм – це практичне
використання бюджету для здійснення фінансової політики держави [1, c.29].
За допомогою бюджетного механізму можна практично використовувати
бюджет як інструмент державного регулювання економіки, стимулювання
виробничих і соціальних процесів [7, c.236], тобто слід зауважити, що
бюджетний механізм виступає як структурована система та має практичну
реалізацію.
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Деякі науковці вважають, що «через бюджетний механізм держава
регулює економіку, стимулює виробничі й соціальні процеси» [6, с.149].
З метою глибшого розкриття суті бюджетного механізму доцільно
розглянути його функціональну структуру, тобто функції кожного елемента в
системі. Поза системою ці елементи залишаються розрізненими, статичними,
отже, не віддзеркалюють реальні фінансові процеси й тому спотворюються
або відкидаються практикою [5, с.184]. На думку О.Д. Василик і К.В.
Павлюк,

складовими

частинами

бюджетного

механізму

виступають:

бюджетне планування і прогнозування, бюджетні показники, нормативи,
норми, ліміти, резерви, стимули, санкції, а також бюджетне законодавство й
система управління бюджетним процесом [1, с.46].
Досліджуючи бюджетний механізм, Ю. Пасічник визначає його складові
(бюджетне планування і регулювання, фінансові показники, нормативи,
ліміти, резерви, систему управління бюджетними коштами) та їх сутність
(табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Характеристика бюджетного механізму
Складові бюджетного механізму
Бюджетне планування і
регулювання
Фінансові показники

Нормативи
Ліміти
Резерви
Система управління бюджетними
коштами

Сутність
Визначаються фінансові можливості держави щодо
фінансового забезпечення розвитку її економіки й
соціальної сфери
Узагальнюючі. Доходи й видатки, державний борг
(зовнішній і внутрішній), рівень інфляції.
Індивідуальні. Рівень витрат бюджету на одного
жителя, розмір податків, що сплачуються одним
працюючим
Характеризують певний рівень забезпечення
видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів
Є певними обмеженнями на витрати в інтересах
держави, підприємця або громадянина
Покликані нейтралізувати дію непередбачуваних
факторів, що можуть виникнути в майбутньому
Держава в особі її виконавчих і законодавчих
органів влади встановлює методи розподілу
національного доходу, форми грошових
заощаджень, регулює види платежів, визначає
принципи й напрями використання бюджетних
коштів
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Перераховані ланки бюджетного механізму, у свою чергу, містять
відповідні елементи. Так, бюджетний механізм мобілізації грошових коштів
характеризується податковими й неподатковими методами надходження
фінансових ресурсів, отримує своє вираження в конкретних видах податків –
податку на додану вартість, акцизного збору, податку на прибуток та інших.
Механізм надання бюджетних коштів підприємствам, організаціям і закладам
реалізується за допомогою відповідного фінансування та кошторисного
забезпечення грошовими коштами. Механізм міжбюджетного розподілу й
перерозподілу фінансових ресурсів характеризується закріпленням доходів за
відповідними ланками бюджетної системи та різними методами бюджетного
регулювання – дотаціями, субсидіями, субвенціями.
Кожній

структурній

ланці

й

елементу

бюджетного

механізму

відповідають свої функціональні особливості, вони обумовлені тими
завданнями та цілями, для вирішення яких призначені. Незважаючи на
відносну

самостійність,

елементи

й

ланки

бюджетного

механізму

функціонують як єдине ціле. Саме взаємозв'язок дії всіх структурних ланок й
елементів забезпечує синхронність функціонування бюджетного механізму в
цілому [8, с.44].
Аналізуючи вищезазначені погляди щодо структури бюджетного
механізму, на наш погляд, доцільно виокремити оптимальні його складові,
які повною мірою будуть відображати його мету та призначення в
загальнонаціональній політиці держави.
1. Методи бюджетного механізму уособлюють у собі засоби впливу, за
допомогою яких держава здійснює організацію бюджетних відносин і
найбільш ефективне формування розміщення й використання бюджетних
ресурсів. До методів бюджетного механізму відносимо бюджетне планування
і прогнозування, бюджетний контроль, бюджетне забезпечення, оперативне
управління бюджетними коштами, фінансування й оподаткування.
2. Важелі бюджетного механізму характеризуються як установлена
державою система засобів, що застосовується для практичної реалізації
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завдань і заходів, передбачених бюджетною політикою. Використання
методів бюджетного механізму неможливе без відповідних важелів, серед
яких доцільно виокремити: податки й збори, міжбюджетні трансферти,
бюджетні стимули й санкції.
3.

Інструменти

бюджетного

механізму

функціонують

у

розрізі

бюджетних важелів, конкретизують їх функціональне призначення і є
наймобільнішою складовою бюджетного механізму. Кожен із бюджетних
важелів характеризується певною сукупністю інструментів, які в цілому
формують інструменти бюджетного механізму й до них відносять ставки
податків, нормативи, ліміти, резерви, штрафи, пільги, ставки заробітної
плати.
Роль інформаційної складової є підґрунтям швидкої реакції на ситуацію і
за необхідності внесення корективів у фінансовий і бюджетний механізми на
сучасному етапі розвитку їй приділяється дедалі більше уваги. Це означає, що
поряд з традиційними інструментами-регуляторами бюджетної політики до
уваги стали братися також нові – інформаційні інструменти, зокрема,
відкритість і доступність інформації про стан бюджетної системи та соціальноекономічних процесів у цілому для кожного члена суспільства [5, с.185].
Отже, бюджетний механізм включає взаємодію бюджетних методів,
інструментів і важелів, за допомогою яких визначаються оптимальні обсяги
формування фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів і максимальна
ефективність їх розміщення й використання для забезпечення соціальноекономічного розвитку суспільства.
Тобто, виступаючи складовою ланкою загальної фінансової системи
держави, бюджетний механізм зводиться до виконання двох основних
функцій: фінансового регулювання економікою і соціальними процесами та
фінансового їх забезпечення. Тому функціонування лише одного бюджетного
механізму не може забезпечити оптимального обсягу формування ресурсів
бюджетів різних рівнів та їх раціонального використання, ефективність
функціонування бюджетного механізму може бути досягнута за узгодженої
742

взаємодії всіх складових господарського механізму. Надзвичайно важливим є
забезпечення узгодження заходів щодо вдосконалення всіх складових
господарського механізму, спрямованих на підвищення ефективності
суспільного виробництва.
Висновки. Бюджетний механізм включає взаємодію бюджетних методів,
інструментів і важелів, за допомогою яких визначаються оптимальні обсяги
формування фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів і максимальна
ефективність їх розміщення й використання для забезпечення соціальноекономічного розвитку суспільства. Тобто, виступаючи складовою ланкою
загальної фінансової системи держави, бюджетний механізм зводиться до
виконання двох основних функцій: фінансового регулювання економікою і
соціальними

процесами

та

фінансового

їх

забезпечення.

Тому

функціонування лише одного бюджетного механізму не може забезпечити
оптимального обсягу формування ресурсів бюджетів різних рівнів та їх
раціонального використання, ефективність функціонування бюджетного
механізму може бути досягнута за узгодженої взаємодії всіх складових
господарського механізму.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ НА РІВНІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Розкрито розвиток видаткової частини місцевих бюджетів Вінницької області.
Проведений аналіз структури бюджетних видатків на рівні Вінницької області
за декілька років. Досліджено структуру видатків Зведеного бюджету
Вінницької області в функціональному, економічному та соціальному розрізі.
Ключові слова: видатки, місцеві бюджети, бюджет області, фінансування,
видатки на управління.
Здійснення ефективної політики у сфері бюджетних видатків займає вагоме
місце у процесі регулювання економічного розвитку країни. Виважений підхід
щодо планування видатків бюджету є важливою передумовою дієвої соціальноекономічної політики. Формування видатків бюджету заслуговує відповідної
уваги

виходячи

з

необхідності

підвищення

ефективності

управління

фінансовими ресурсами держави в умовах їх обмеженості та досягнення
запланованих економічних та соціальних показників.
Питанням формування видатків бюджету присвячені праці вітчизняних
вчених:

С.Буковинського, О.Василика, В.Глущенка, І.Запатріної
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[1],

Л.Лисяк [2], І.Лук‘яненко, І.Луніної, І.Лютого, В.Опаріна, Г.П‘ятаченка,
В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія та інших.
Метою статті є розкриття розвитку видаткової частини місцевих
бюджетів Вінницької області.
За 2013 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний
фонди) проведено видатків в сумі 8254,3 млн. грн., що становить 95% плану
на рік (8682,4 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого
року на 19,1 млн.грн., або на 0,23%. З них проведено видатків розвитку в сумі
762,2 млн. грн., що становить 75% плану на рік (1015,9 млн.грн.), і
збільшились проти минулого року на 15,3 млн.грн., або на 7,6%.
У т.ч. проведено7492,1 млн.грн. видатків загального фонду, що
становить 97,7% уточненого плану на рік (7666,5 млн.грн.), і проти 2012року
збільшились на 631,7 млн.грн., або на 8,2%.
Видаткова частина Зведеного бюджету Вінницької області протягом
2008-2012 років мала тенденцію до зростання (рис.1).

Рис.1. Динаміка видатків Зведеного бюджету Вінницької області у
2008-2013 роках [3].
Як показують дані рис.1, у 2013 році видатки Зведеного бюджету
Вінницької області становили 8254,3 млн. грн., що на 81,79% більше, ніж у
2008 році, та на 0,23% − ніж у 2012 році.
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Зазначимо, що передусім кошти бюджету використовувались на
фінансування соціальної та культурної сфери області: за січень-грудень 2013
року на вказані цілі виділено 5893,2 млн.грн. –а це 90,6% від всіх видатків
загального фонду, крім того на освітуспрямували2651,1 млн.грн. (у
минулому році ріст на 417,4 млн.грн., або на 21,3%), на охорону здоров‘я –
1683,1 млн.грн. (збільшилось на 275,4 млн.грн., тобто на 23,4%), на
соціальний захист і

соцзабезпечення – 1972,6 млн.грн. (ріст на 263,9

млн.грн., тобто на 18,4%), та на культуру – 300,3 млн.грн. (видатки зросли на
47,5 млн.грн., або на 2,9%).
Проте самі більші темпи зростання видатків Зведеного бюджету
Вінницької області у 2008-2013 роках маємо саме по видатках економічного
характеру (табл.1).
Таблиця 1
Динаміка видатків Зведеного бюджету Вінницької області в розрізі
функціональної класифікації у 2008-2013 роках, млн. грн. [3].
Роки

Темп приросту, %

Показник
2008

2009

2010

2011

2012

2013

231,9

255,1

300,8

320,3

333,2

352,6

52,05

5,82

3,5

3,7

4,6

4,8

5,4

5,65

61,43

4,63

Освіта

1385,6

1503,7

1813,8

2084,3

2551

2651,1

91,33

3,92

Охорона здоров‘я

893,4

987,9

1211,9

1278,1

1621,6

1683,1

88,39

3,79

771,6

911,5

1231,5

1453,1

1722,4

1972,6

155,65

14,53

139,5

122,7

95,7

148,1

306,7

159,8

14,55

-47,90

152,6

163,6

216

231,7

282,3

300,3

96,79

6,38

43,4

43

52,4

55,3

60,9

61,8

42,40

1,48

Державне
управління
Правоохоронна
діяльність

Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
Житловокомунальне
господарство
Культура і
мистецтво
Фізична культура
і спорт
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2013/2008 2013/2012

Продовження табл. 1
Роки

Темп приросту, %

Показник
2008

2009

2010

2011

2012

2013

193,6

57,8

66,7

142,6

184,1

93

-51,96

-49,48

3,2

2,4

1,9

3,3

4,8

2,9

-9,38

-39,58

101,7

90,5

100,7

141,5

160,7

150,1

47,59

-6,60

Інші послуги,
пов‘язані з
економічною
діяльністю

25,5

13,9

11,9

13,1

31,8

32,2

26,27

1,26

Інші видатки

595,1

482,4

593,6

441,4

970,3

789,15

32,61

-18,67

Всього

4540,6

4638,2

5701,5

6317,6

8235,2

8254,3

81,79

0,23

Будівництво
С/г, лісове і рибне
господарство,
мисливство
Транспорт,
дорожнє
господарство,
зв‘язок,
телекомунікації та
інформатика

2013/2008 2013/2012

За даними табл.1 можна зробити висновок, що у 2013 році найбільший
приріст по Зведеному бюджету Вінницької області спостерігався за
видатками на соціальний захист та соціальне забезпечення: 155,65% в
порівнянні з 2008 роком та 14,53% порівняно з 2012 роком.
За роки незалежності України досягнуто значного прогресу в розбудові
фінансової системи, яка загалом відповідає реаліям сучасної ринкової
економіки, державного устрою, цілям соціально зорієнтованого економічного
розвитку країни. Проте на сьогодні податкова та бюджетна сфери
потребують значних реформ для забезпечення ефективного керування
економікою країни.
Не зважаючи на значне зростання видатків економічного спрямування,
у структурі видатків Зведеного бюджету Вінницької області провідна роль
належить соціальним видаткам (табл.2).
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Таблиця 2
Структура видатків Зведеного бюджету Вінницької області в розрізі
функціональної класифікації у 2009-2012 роках [3].
Показник

Сума, млн.грн.

Частка, %

Сума, млн.грн.

Частка, %

Сума, млн.грн.

Частка, %

2013

Частка, %

2012

Сума, млн.грн.

2011

Частка, %

2010

Сума, млн.грн.

2009

1
Державне управління

4
255,1

5
5,5

6
300,8

7
5,28

8
320,3

9
5,07

10
333,2

11
4,05

12
352,6

13
4,27

Правоохоронна
діяльність
Освіта

3,7

0,08

4,6

0,08

4,8

0,08

5,4

0,07

5,65

0,07

1503,7

32,42

1813

31,81

2084,3

32,99

2551

30,98

2651,1

32,12

Охорона здоров‘я
Соціальний захист та
соціальне забезпечення
Житлово-комунальне
господарство
Культура і мистецтво
Фізична культура і
спорт
Будівництво
С/г, лісове і рибне
господарство,
мисливство
Транспорт, дорожнє
господарство, зв‘язок,
телекомунікації та
інформатика
Інші послуги, пов‘язані
з економічною
діяльністю
Інші видатки

987,9
911,5

21,3
19,65

1211,9
1231,5

21,26
21,6

1278,1
1453,1

20,23
23

1621,6
1722,4

19,69
20,92

1683,1
1972,6

20,39
23,90

122,7

2,65

95,7

1,68

148,1

2,34

306,7

3,72

159,8

1,94

163,6
43

3,53
0,93

216
52,4

3,79
0,92

231,7
55,3

3,67
0,88

282,3
60,9

3,43
0,74

300,3
61,8

3,64
0,75

57,8
2,4

1,25
0,05

66,7
1,9

1,17
0,03

142,6
3,3

2,26
0,05

184,1
4,8

2,24
0,06

93
2,9

1,13
0,04

90,5

1,95

100,7

1,77

141,5

2,24

160,7

1,95

150,1

1,82

13,9

0,3

11,9

0,21

13,1

0,21

31,8

0,39

32,2

0,39

482,4

10,4

593,6

10,41

441,4

6,99

970,3

11,78

789,15

9,56

Всього

4638,2

100

5701,5

100

6317,6

100

8235,2

100

8254,3

100

За даними табл.2 видно, що у 2009-2013 роках у структурі видатків
Зведеного бюджету Вінницької області переважали видатки на освіту – в
середньому 32%, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – в
середньому 21%, а також видатки на охорону здоров‘я – в середньому
20%.Така

значна

розпорошеності

доля,

що

делегуються

відповідальності між

видатків,

приводить

до

органами влади (центральної та

місцевої) щодо фінансування певних груп видатків, а також відсутності зрілої
зацікавленості місцевих органів

влади саме у повному і якісному

фінансуванні видів видатків (рис.2).
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Рис.2. Структура видатків Зведеного бюджету Вінницької області за
характером використання на соціальну сферу [3].
Видатки економічного характеру у складі видатків Зведеного бюджету
Вінницької області у 2008-2013 роках складали близько 8%, їх обсяги
постійно збільшувалися, а рівень виконання був низьким (табл.3).
Таблиця 3
Виконання Зведеного бюджету Вінницької області за видатками
економічного характеру у 2008-2013 рр. [3].
Видатки на
Видатки на
Інші
Видатки на
транспорт,
с/г, лісове і
послуги,
Видатки на
житловоРоки Виконання
дорожнє
рибне
пов‘язані з
будівництво комунальне
господарство, господарство, економічною
господарство
зв‘язок
мисливство
діяльністю
План,
210,1
146,1
109,4
3,7
27,8
млн. грн.
2008

2009

2010

Факт,
млн. грн.

193,6

139,5

101,7

3,2

25,5

% викон.

92,15

95,48

92,96

86,49

91,73

План,
млн. грн.

89

130,1

113,9

3

17,5

Факт,
млн. грн.

57,8

122,7

90,5

2,4

13,9

% викон.

64,94

94,31

79,46

80

79,43

План,
млн. грн.

92

157,9

114,6

2,2

14,9

Факт,
млн. грн.

66,7

95,7

100,7

1,9

11,9

% викон.

72,5

60,61

87,87

86,36

79,87
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Продовження табл. 3

2011

2012

2013

План,
млн. грн.

184,1

192,5

152,9

4,6

25,3

Факт,
млн. грн.

142,6

148,1

141,5

3,3

13,1

% викон.

77,46

76,94

92,54

71,74

51,78

План,
млн. грн.

242

373,6

197,2

6,1

42

Факт,
млн. грн.

184,1

306,7

160,7

4,8

31,8

76,07

82,09

81,49

78,69

75,71

177

249,2

241,6

3,9

51,3

93

159,8

150,1

2,9

32,2

% викон.
План,
млн. грн.
Факт,
млн. грн.
% викон.

52,54

64,13

62,13

74,36

62,77

Як свідчать дані табл.3, у 2008-2013 роках рівень виконання Зведеного
бюджету Вінницької області за видатками на будівництво становив в
середньому 76,6%, за видатками на житлово-комунальне господарство –
81,9%, за видатками на транспорт, дорожнє господарство, зв‘язок,
телекомунікації та інформатику – 86,9%, за видатками на с/г, лісове і рибне
господарство, мисливство – 80,7%, за видатками на інші послуги, пов‘язані з
економічною діяльністю – 75,7%.
На підставі наведеного аналізу напрямів використання бюджетних коштів
Вінниччини, можна впевнено стверджувати, що домінуючім вектором у сфері
видатків зведеного бюджету області - є соціальний. Це насамперед видатки на
освіту, соціальне забезпечення,
займають

питому вагу

охорону здоров'я та соціальний захист

особливо в бюджетах

вищих рівнів, там де

безпосереднє громадянам відбувається надання відповідних послуг.
Слід відзначити, що за аналізований період активно зростають витрати
на житлово-комунальне господарство, а саме на 211млн.грн. у 2012 році, а в
2013 році всі видатки на дані галузі різко зменшуються, що зумовлено
економічною та політичною ситуацією в країні. Варто наголосити на тому,
що відмічається загальна тенденція зменшення витрат на будівництво,
транспорт та дорожнє господарство. Дана тенденція представлена на рисунку 3.
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Рис.3. Структура видатків Зведеного бюджету Вінницької області за
характером використання на будівництво, ЖКГ, транспорт та дорожнє
господарство [3].
Аналіз показників зведеного бюджету за останні чотири роки засвідчує
активне зростання витрат на сільське,лісове, рибне господарство та іншу
економічну діяльність в період до 2013 року.

Особливовідбувалося

зростання витрат на іншу економічну діяльність. У 2013 році відбувся спад
видатків на дані галузі економіки, зростання спостерігалося лише на іншу
економічну діяльність,майже в 3 рази (рис.4).

Рис.4. Структура видатків Зведеного бюджету Вінницької області за
характером використання на сільське, лісове, рибне господарство та
іншу економічну діяльність [3].
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Як негативний аспект можна відзначити досить значну частку видатків на
управління – в середньому за досліджуваний період 5,18%. В цьому напрямку
потрібно проводити зміни у структурі його апарату, які дали б можливість
скорочення витрат на персонал та спрямовувати фінансові ресурси на розвиток
інфраструктури та місцевий економічний розвиток (рис.5).

Рис.5. Структура видатків Зведеного бюджету Вінницької області за
характером використання у 2008-2013 роках [3].
Отже,

проаналізувавши

показники

виконання

зведеного

бюджету

Вінницької області можна зробити висновок, що його виконання прямо
залежить від економічного становища в країні в цілому.
На основі проведеного аналізу виявлено тісний взаємозв‘язок між
елементами

бюджетної

особливостями

та

проведення

податкової

системи

України,

бюджетно-податкової

умовами

політики

та
та

макроекономічним середовищем. На окремих етапах розвитку економічної
системи країни баланс та характер взаємозв‘язків між елементами бюджетної
системи

та

макроекономічними

показниками,

що

характеризують

загальноекономічний стан, мають властивість змінюватися. Їх слід враховувати
при виборі інструментів для проведення бюджетно-податкової політики.
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УДК 658.15.012.2
К.В. Тихонюк
Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО
ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів
фінансового планування підприємств та його ролі в збалансуванні
фінансових ресурсів, відносин, що виникають в процесі їх формування,
акумулювання, розподілу та використання. На основі аналізу фінансового
стану підприємств, існуючих проблем в управлінні фінансами за умов
нестабільності та повторюваності кризових явищ запропоновано основні
напрями мінімізації їх наслідків у плановому періоді. Визначено шляхи
удосконалення механізмів державного регулювання фінансами реального
сектору.
Ключові слова: фінанси підприємств, фінансове планування, бюджетування,
короткострокове планування, стратегічне планування.
Постановка проблеми. Фінансове планування є необхідною умовою для
фінансового забезпечення розширення господарської діяльності підприємств,
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досягнення її результативності, створення умов, які забезпечили б
платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Але ринкові умови
господарювання висувають високі вимоги до якості фінансового планування.
За неможливості врахувати несприятливу ринкову кон'юнктуру підприємство
стає банкрутом і підлягає ліквідації з відповідними негативними наслідками
для засновників.
В сучасних ринкових умовах фінансове планування, є однією з
найважливіших функцій фінансового менеджменту підприємства та потребує
переведення його на нові принципи організації. Таким чином, механізм та
форми фінансового планування мають бути суттєво змінені у зв'язку з
новими економічними умовами та соціальними орієнтаціями.
Наявність наведених проблем свідчить про необхідність розробки і
застосування ефективних підходів до процесу фінансового планування в
умовах невизначеності, властивих ринковій економіці. Для забезпечення
ефективного управління фінансами підприємств актуальним стає створення
адаптивної системи фінансового планування, що має бути гнучкою стосовно
умов реалізації фінансових планів, і методів її практичного використання на
базі впровадження новітніх інформаційних технологій.
Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів
фінансового планування підприємств та його ролі в збалансуванні
фінансових ресурсів, відносин, що виникають в процесі їх формування,
акумулювання, розподілу та використання.
Аналіз останніх наукових досліджень. Вивченню проблем адаптивного
планування присвячено праці таких вітчизняних і закордонних учених, як
Я.Г. Берсуцький, М.Г. Гузь, Ю.Г. Лисенко, В.Л. Петренко, В.П. Стасюк.
Питання фінансового планування на підприємствах досліджуються в роботах
В.Г.

Бєлолипецького,

І.А.

Бланка,

А.Р.

Горбунова,

П.В.

Єгорова,

М.А. Поукока, Є.С. Стоянової, А.Х. Тейлора, Д. Хана та ін. Разом з цим
проблема менеджменту малого та середнього бізнесу в Україні є найменш
розробленою. Тому розробка концептуальних основ, методів і моделей
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фінансового

планування

в

умовах

невизначеності,

впровадження

інформаційного забезпечення фінансового планування на мікрорівні є
надзвичайно актуальною задачею.
Виклад основного матеріалу. Планування - широке поняття, яке
включає планування обсягу реалізації і прибутку, складання фінансового
плану,

розрахунок

планової

структури

балансу,

визначення

рівня

платоспроможності підприємства на планований період. Планування є
найважливішою

частиною

господарської

діяльності

підприємства.

«Планувати або бути планованим» - афоризм, що коротко відбиває
важливість планування. Зміст його полягає в тому, що підприємство, яке не
вміє або не вважає потрібним планувати свою діяльність, у тому числі
фінансову, саме стає об'єктом планування, засобом для досягнення чужих
цілей. Серйозний підхід до планування створює основу для стійкої й
ефективної роботи підприємства.
«Планування діяльності підприємства» як поняття має два змісти.
Перший

-

загальноекономічний,

з

погляду

загальної

теорії

підприємства, його природи. У цьому випадку планування - це механізм, що
заміняє ціни і ринок. Підприємство як суб'єкт ринкової системи, підкоряється
ціновому механізму, закону попиту та пропозиції. У рамках цієї системи
головним координатором дій її учасників є ціни, і саме вони визначають
вигідні для продавців і покупців обсяги і способи виробництва і споживання
товарів і послуг. Однак у внутрішньому середовищі кожної господарської
одиниці механізм цін витиснений свідомими й авторитетними діями
керівників, що визначають основні напрямки внутріфірмової діяльності.
Внутрішня природа підприємства ґрунтується на системі планових рішень.
Другий зміст - конкретно-управлінський. Тут планування є природною
частиною

менеджменту.

Це

уміння

передбачати

цілі

підприємства,

результати його діяльності і ресурси, необхідні для досягнення визначених
цілей. «Управляти - це передбачати, а передбачати - це вже майже діяти» відзначав один з батьків сучасного менеджменту А.Файоль. Обидві сторони
планування тісно пов'язані між собою.
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Місце фінансового планування у малому та середньому бізнесі в
ринковій економіці визначається:
- по-перше провідним місцем та значенням малого та середнього
бізнесу в ринковій економіці;
- по-друге тим, що фінансове планування – це функція управління
фінансами.
Функції управління – це частина управлінської діяльності. Вони
визначають формування структури управлінської системи.
Планування в управлінні – це:
-

конкретизація цілей управління в системі показників фінансово-

господарської діяльності підприємства;
-

розробка стратегії і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення

цілей менеджменту.
З погляду менеджменту функція ―планування‖ полягає в розробці
змісту та послідовності дій для досягнення сформульованих цілей.
План підприємства, який враховує працю людей і рух ресурсів
(матеріальних і фінансових), має силу наказу для зазначених в ньому осіб і
структурних одиниць. В плані чітко і докладно зазначаються:
-

мета діяльності підприємства та його структур за плановий період,

кількісно виражена системою встановлених показників із зазначенням
конкретних видів випуску та характеру роботи;
-

методи і терміни ув‘язки засобів і цілей;

-

етапи і строки виконання робіт;

-

виконавці плану по термінах і видах робіт;

-

методи, етапи і засоби контролю виконання плану.

Практично вся система господарського управління і регулювання
виробництва створена на методах планування. Оскільки завершення одного
етапу роботи служить початком наступного, пов‘язати всі етапи без
допомоги планування неможливо.
Фінансове планування — специфічна сфера управління. На всіх етапах
історичного розвитку воно потребувало особливих підходів щодо свого
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здійснення. Специфічність фінансового планування полягає в тому, що
об‘єктом

фінансового

господарських

структур

планування
і

завжди

окремих

є

громадян;

діяльність

держави,

предметною

галуззю

фінансового планування є фінансові ресурси, їхній рух при здійсненні
відтворювальних процесів в економіці. Сферою застосування фінансового
планування є створення, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів на всіх
етапах від виробництва до споживання валового внутрішнього продукту.
Фінансове планування відображає вартісний бік економіки, тобто в його
основі зосереджена грошова оцінка явищ і процесів економічного життя
суспільства, що дає змогу визначити найефективніші варіанти фінансового
забезпечення планових показників, завдань і передбачуваних заходів.
Призначенням фінансового планування є вирішення наступних завдань:
— забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, які необхідні
для його нормальної господарської діяльності, включаючи розширене
відтворення основних засобів підприємства, формування обігових коштів,
матеріальне стимулювання, забезпечення соціальних потреб працівників;
— виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та
спрямування їх на підвищення ефективності виробництва;
— забезпечення раціональних та взаємовигідних економічних відносин
підприємства з іншими підприємствами-постачальниками матеріальних
ресурсів, бюджетом та банками;
— здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю
підприємства та за утворенням і використанням матеріальних, трудових і
грошових ресурсів.
Вихідним

пунктом

системи

поточного

планування

діяльності

підприємства є його фінансова стратегія та фінансова політика. Поточне
фінансове планування дає можливість підприємству визначити джерела
фінансування його розвитку, сформувати структуру доходів і витрат,
забезпечити стійку платоспроможність, визначити структуру його активів та
капітал на кінець планового періоду.
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Поточний

фінансовий

план

державним

підприємством

та

підприємствами з різною часткою власності у статутному капіталі
складається на рік із розбивкою по кварталах за рекомендованою
Міністерством економіки України формою.
Головним документом процесу поточного фінансового планування є
фінансовий план. Фінансовий план — це документ, що відображає обсяг
надходжень коштів і їх спрямування у плановому періоді з метою
забезпечення потреб поточної діяльності та розвитку підприємства,
виконання його зобов‘язань перед державою, банками, постачальниками та
іншими кредиторами.
Принцип наукового обґрунтування планів передбачає реальність
прогнозних розрахунків, їхню економічну обґрунтованість, використання
прогресивної методології, норм і нормативів, а також вибір кращих методів
забезпечення прогнозних завдань необхідними ресурсами з урахуванням
кінцевих результатів. Реальність прогнозів досягається на основі пізнання й
використання

фінансових

ресурсів,

глибокого

обґрунтування

всіх

розрахунків, їхніх взаємозв‘язків із натуральними показниками. Застосування
прогресивних норм є однією з найважливіших умов зниження суспільних
витрат праці, зростання її продуктивності, формування оптимальних
матеріальних і вартісних пропорцій в економіці.
Важливість фінансового планування для великих підприємств не
викликає сумніву. Більшість із них силами власної планово-фінансової
служби та залучених зовнішніх фахівців здійснюють фінансове планування,
фінансовий аналіз та розробляють необхідні прогнозні фінансові моделі. Тоді
як складнішим залишається розробка фінансових планів для малих і середніх
підприємств, де всі завдання щодо фінансового аналізу та фінансового
планування вирішує бухгалтер чи директор відповідно до їх компетенції.
Остання не дозволяє їм реалізувати ці завдання на необхідному рівні.
Найважливішою проблемою у сфері фінансового планування є
забезпечення обґрунтованості розробки фінансового плану, його реальності.
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Це залежить значною мірою від достовірності даних щодо збуту,
дебіторської заборгованості та строків її погашення, потреб у фінансуванні,
налагодженої роботи підрозділів, задіяних у складанні фінансового плану, та
оперативності його розробки.
Але

найбільше

впливають

на

погіршення

фінансового

стану

вітчизняних підприємств ті обставини, що більшість із них надлишково
енергомісткі та утримують за рахунок балансу складну виробничу й
соціальну

інфраструктуру.

Виробництво

традиційно

орієнтується

на

досягнення обсягів, а не якості продукції відсоток відходів значний, а схем
їхньої переробки немає, підприємства утримують надлишки активів —
будівлі, транспортні засоби, машини й устаткування. Недоліками у діяльності
є також відсутність орієнтації на кінцевий результат, прямі втрати інформації, її
спотворення при передачі, неузгоджені дії функціональних відділів, надмірна
тривалість процедур узгодження рішень, дублювання функцій тощо. Численні
причини саме такого стану справ маємо у сфері фінансового планування і
контролю.
Проблеми, пов'язані з організацією фінансового планування на сучасних
вітчизняних підприємствах, можна відокремити за ступенем важливості (рис. 1).
Типові проблеми при організації
фінансового планування
нереальність фінансових планів

прозорість планів для керівництва
планів

оперативність складання планів

відрив довгострокових фінансових
планів від короткострокових планів

реалізація планів
комплексність

Рис. 1. Проблеми організації фінансового планування на
підприємстві
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Майже третина проблем пов'язана з нереальністю фінансових планів, що
викликано, як правило, необґрунтованими даними щодо збуту, питомої ваги
коштів у розрахунках, заниженими термінами погашення дебіторської
заборгованості, надмірними потребами у фінансуванні. Одна з головних причин
такої ситуації — функціональна роз'єднаність підрозділів, що беруть участь у
формуванні фінансових планів.
Іншою проблемою є оперативність складання планів. Економічні
служби й досі готують значну кількість непридатних для фінансового аналізу
документів, а відсутність чіткої системи підготовки і передачі планової
інформації з відділу до відділу, необхідність тривалих процедур їх ітераційного
узгодження, недостовірність інформації призводять до того, що навіть добре
опрацьований план стає непотрібним, бо спізнюється до планового терміну.
Дві попередні проблеми неминуче викликають третю — "непрозорість"
планів для керівництва. Це природний наслідок відсутності чітких внутрішніх
стандартів формування фінансових планів. Дуже важливо, щоб укладачі
бюджету брали участь у прийнятті його остаточного варіанта, а керівник не
переглядав бюджету без ретельного аналізу міркувань підлеглого.
Порушення послідовності операцій планування може призвести до
відриву довгострокових фінансових планів від короткострокових. Останні
формуються за своїми законами і потребують розподілу дефіцитних оборотних
коштів підприємства за напрямами і проектами. Звичайно, зараз є
підприємства, де ця проблема значною мірою розв'язана, але для більшості з
них — вона й надалі лишається актуальною.
Існує ще дві проблеми — реалізація планів та їхня комплексність. Під
реалізацією планів маємо на увазі ступінь їх виконання з точки зору
забезпечення

{необхідними

фінансовими

і

матеріальними

ресурсами,

відсутність дефіцитів. Комплексність планів означає, що, крім фінансових
розділів плану за доходами (і витратами, необхідні також реальні плани за
прибутками і збитками, рухом заборгованості, плановим балансом). Усі вони
повинні складатися у формі, зручній для керівників.
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Крім того, доцільно використовувати інструменти факторного аналізу,
щоб оцінити можливі варіанти розвитку подій при зміні ключових планових
показників. Для більшості українських підприємств такими показниками під
час складання річного плану є виручка, собівартість і прибуток. Водночас не
аналізуються

такі

показники,

як

рентабельність

власного

капіталу,

рентабельність активів, оборотність активів, запас фінансової міцності, темп
економічного зростання компанії. Дуже часто на підприємствах не формується
плановий баланс і не аналізується його структура, не прогнозується динаміка
зміни фінансової стійкості й ліквідності. Відсутність такого аналізу на етапі
довгострокового планування істотно знижує його ефективність як інструменту
управління підприємством [2].
Фінансовий план лише тоді стане реальним інструментом управління
компанією, коли його виконання можна буде оперативно контролювати.
Процес фінансового планування складається з наступних етапів:
Аналіз фінансових показників підприємства за попередній період.
Розрахунок показників здійснюється на базі основних фінансових документів
підприємства - балансу, звіту про прибутки і збитки (в Україні - "Звіт про
фінансові результати"), звіту про рух грошових коштів.
Довгострокове фінансове планування.
Оперативне фінансове планування.
Фінансове планування, як і всякий інший процес, завершується
практичним впровадженням планів і контролем за їхнім впровадженням.
Метою фінансового планування на рівні підприємств є забезпечення
процесу виробництва відповідними за обсягом і структурою фінансовими
ресурсами. У ході досягнення цієї мети виділяють наступні основні задачі
фінансового планування [3]:
забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними
фінансовими ресурсами;
встановлення

раціональних фінансових відносин з суб'єктами

господарювання, банками та страховими компаніями;
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визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка його
раціонального використання;
виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок
раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів;
здійснення контролю за створенням та використанням платіжних
засобів.
Процес фінансового планування в максимальному ступені передбачає
всебічне вивчення дійсності, тенденцій та закономірностей розвитку об'єкту
планування та середовища його діяльності. Фінансове планування на
підприємствах базується на використанні трьох основних систем [4]:
1) Прогнозування фінансової діяльності.
2) Поточне планування фінансової діяльністю.
3) Оперативне планування фінансової діяльності.
Кожній з цих систем фінансового планування притаманний певний
період та форми реалізації результатів (табл. 1).
Таблиця 1
Системи фінансового планування та форми реалізації його
результатів на підприємстві
Системи
Форми реалізації результатів фінансового
Період
фінансового
планування
планування
планування
1. Прогнозування
Розробка загальної фінансової стратегії і
до
фінансової
фінансової політики по основним напрямкам
3-х років
діяльності
фінансової діяльності підприємства
2. Поточне
планування
Розробка поточних фінансових планів по окремих
до 1 року
фінансової
аспектах фінансової діяльності
діяльності
3. Оперативне
Розробка і доведення до виконавців бюджетів,
планування
платіжних календарів і інших форм оперативних місяць,
фінансової
планових завдань по усім основним питаннях
квартал
діяльності
фінансової діяльності
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Поряд з загальними принципами управління і планування існують
також специфічні принципи планування, до яких відносять: цільову
направленість, системність, безперервність, збалансованість, оптимальність
використання ресурсів, адекватність об'єкту та предмету планування.
Висновки. Фінансове планування - це процес визначення обсягу
фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового
використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками
підприємства у плановому періоді. Сьогодні фінансове планування, як
складова фінансового менеджменту, вимагає використання нових принципів
організації. Його зміст та форми мають бути суттєво змінені у зв'язку з
новими економічними умовами та соціальними орієнтирами. Фінансове
планування має орієнтуватися на ринкову кон'юнктуру, ураховувати
ймовірність настання певних подій і одночасно розробляти моделі поведінки
підприємства за зміни ситуації з матеріальними, трудовими та фінансовими
ресурсами.
При плануванні фінансових показників можуть застосовуватися різні
методи фінансового планування. При виборі методів планування необхідно
враховувати певні вимоги до них. Методи планування повинні: бути
адекватними зовнішнім умовам господарювання, особливостям різних етапів
процесу становлення та розвитку ринкових відносин; найбільш повно
враховувати профіль діяльності об'єкта планування та різноманітність в
засобах та шляхах досягнення основної підприємницької мети - збільшення
прибутку; відрізнятися в залежності від виду розроблюваного плану.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто сутність банківських ресурсів та джерел формування
ресурсного потенціалу комерційного банку. Проаналізовано структуру
власного капіталу та зобов’язань найбільших банків України. Висвітлено
авторський погляд на причини виявлених в процесі аналізу тенденцій.
Ключові слова: банк, ресурсний потенціал, власний капітал, зобов’язання,
пасиви.
Постановка проблеми. В сучасних умовах економічного спаду та
кризових явищ в національному господарстві зростає потреба комерційних
банків у фінансових ресурсах, потрібних для підтримки їх фінансової
стійкості та ліквідності. Відповідно, боротьба між комерційними банками за
вільні кошти загострюється та вимагає від них постійного аналізу, оцінки та
контролю за процесом залучення необхідних ресурсів, пошуку нових джерел
формування ресурсного потенціалу.
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Розвиток

банківської

системи

в

цілому

суттєво

залежить

від

вдосконалення механізмів мобілізації та використання ресурсного потенціалу
діючих банків шляхом дослідження окремих його складових і з‘ясування їх
питомої ваги та ролі у функціонуванні банку. Спроба вирішення зазначених
проблем зумовлює актуальність проведеного дослідження.
Формулювання цілей статті. Цілями дослідження є аналіз основних
ресурсів

комерційних

банків,

визначення

існуючих

тенденцій

та

закономірностей, притаманних їх формуванню, та пошук додаткових джерел
їх мобілізації з метою розвитку ресурсного потенціалу вітчизняної
банківської

системи

в

умовах

фінансової

кризи

та

економічної

нестабільності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню ресурсного
потенціалу банків та окремих напрямів його формування присвячені роботи
багатьох відомих вчених. Сутність та складові банківських ресурсів,
відмінності між ними та ресурсним потенціалом комерційних банків вивчали
у своїх наукових працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені: М. Д. Алєксеєнко,
І. В. Барилюк, М. О. Бобров, О. В. Васюренко, Ж. М. Довгань,
Н. П. Заславська, А. О. Мілай, В. В. Кисельов, О. І. Лаврушин та ін. [1, c. 53;
2, c. 9; 5, c. 111]. Проте, підходи до розуміння суті ресурсів комерційного
банку та елементів ресурсного потенціалу досі залишаються дискусійними,
що яскраво вказує на необхідність подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. Основу діяльності будь-якого банку
становлять його ресурси, структура та умови формування яких визначають
не тільки масштаби його діяльності та розмір можливого прибутку, а й
конкурентоспроможність та платоспроможність банку [6, c. 381].
Більшість вітчизняних та іноземних авторів розкривають сутність
банківських ресурсів через проведення пасивних операцій, які полягають у
залученні різних видів вкладів, одержанні кредитів від інших банків, емісії
власних цінних паперів, а також проведенні інших операцій, внаслідок яких
збільшуються його ресурси. Так, наприклад, на думку О. І. Лаврушина,
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банківські ресурси слід розглядати через здійснення банками пасивних
операцій - операцій, внаслідок яких здійснюється збільшення грошових
ресурсів на пасивних та активно-пасивних рахунках (у частині перевищення
пасивного залишку над активним) - тобто увага акцентується на структурі
формування грошових ресурсів банку – власних, залучених та позичених
коштів [1, c. 54].
Щодо сутності ресурсного потенціалу банку, то, хоча його часто
ототожнюють з банківськими ресурсами, але варто пам‘ятати, що термін
«ресурсний потенціал» є значно ширшим за значенням, адже включає у себе
не лише грошові, але й інші види фінансових ресурсів, які забезпечують
функціонування банківської установи, а також умови доступу до цих
ресурсів. Крім цього, поняття ресурсного потенціалу є більш динамічним,
особливо коли йдеться про процес та джерела збільшення обсягу ресурсів
комерційних банків, реалізація якого можлива лише за певних умов, на
відміну від більш статичного поняття «банківські ресурси». Таким чином, під
ресурсним потенціалом комерційного банку розуміється не лише сукупність
усіх фінансових коштів банку, що знаходяться в безпосередньому його
розпорядженні, а й коштів, які можуть бути потенційно залучені банком
внаслідок проведення ефективної банківської діяльності - збільшення кола
клієнтів, кількості та якості банківських послуг [3, c. 165].
На думку І. В. Барилюк, до ресурсного потенціалу комерційного банку
варто віднести також матеріальні, технічні, технологічні, інноваційні,
інформаційні,

трудові

та

організаційні

ресурси.

Проте,

особливості

функціонування банків як грошових посередників зумовлюються саме
специфікою джерел формування їх фінансових ресурсів, які й визначають
високу спроможність банку успішно адаптуватися до змін економічної
кон‘юнктури [2, c. 11].
Оцінку

ресурсного

потенціалу

сукупності

банківських

установ

традиційно проводять двома способами [8, c. 159]:
1)

із застосуванням наукових методів аналізу та порівняння

структури;
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2)

через розрахунок єдиного інтегрального показника достатності

ресурсного потенціалу.
Недоліком останнього способу є його висока трудомісткість та
практична складність через відмінності у фінансовій звітності комерційних
банків, тому ми вважаємо більш доцільним для нашого дослідження
використати методи аналізу структури банківських ресурсів, які дають
можливість охопити більшу кількість установ.
Відповідно до сучасних принципів бухгалтерського обліку всі банківські
ресурси поділяються на зобов‘язання і капітал. За цим критерієм також
побудовані вимоги Національного банку України щодо публікації даних про
діяльність банківської системи України. Тому, щоб зрозуміти, за рахунок
яких джерел практично формується ресурсний потенціал комерційних банків,
на основі даних фінансової звітності проаналізуємо структуру їх власного
капіталу та зобов‘язань. В якості об‘єкта дослідження оберемо банки 1 групи
- найбільші банки України за розміром активів, які найістотніше впливають
на внутрішній ринок банківських послуг та продуктів [7].
Передусім, варто дослідити сучасну структуру власного капіталу діючих
банків, щоб зрозуміти, які тенденції є притаманними для нього. Результати
наведемо в табл. 1
Таблиця 1
Структура власного капіталу найбільших банків України станом на
Незареєстрова
ні внески до
статутного
капіталу

Нерозподілен
ий прибуток
(непокритий
збиток)

Резервні та
інші фонди
банку

Резерви
переоцінки

Усього
власного
капіталу

ПРИВАТБАНК
ОЩАДБАНК
УКРЕКСІМБАНК
ДЕЛЬТА БАНК
ПРОМІНВЕСТБАНК
УКРСОЦБАНК
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
СБЕРБАНК РОСІЇ
АЛЬФА-БАНК
ВТБ БАНК

Емісійні
різниці

Назва банку

Статутний
капітал

1 січня 2015 року, %

79,75
80,45
123,29
78,47
135,16
39,56
48,84
86,89
132,18
106,45

0,09
0,00
0,00
0,00
0,09
26,53
49,34
6,93
0,00
0,00

4,41
50,99
36,94
0,00
72,68
0,00
0,00
0,00
0,00
23,59

3,89
-37,63
-71,25
0,97
-137,58
-38,69
-37,75
-21,17
-47,32
-33,05

6,37
1,19
1,20
20,54
0,00
37,38
5,15
20,43
8,38
0,00

5,50
5,01
9,81
0,02
29,65
35,21
34,42
6,92
6,76
3,02

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Джерело: за даними фінансової звітності банків в НБУ [7]
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Відповідно до табл. 1, ми

бачимо що в минулому році більшість

великих банків були збитковими, при цьому їхні збитки переважно
покривалися за рахунок статутного капіталу, що в цілому є негативним
явищем. Лише два банки з 1 групи – «Приватбанк» та «Дельта Банк» закінчили фінансовий рік з позитивним фінансовим результатом та не
здійснювали додаткових емісій.
Якщо ж розглядати отримані дані про структуру власного капіталу банків з
позицій оцінки їх ресурсного потенціалу, то можна сказати, що необхідність
виконання власним капіталом захисної функції свідчить про вичерпання всіх
існуючих можливостей та резервів діяльності банківської установи, а отже є
ознакою неефективного управління її ресурсним потенціалом.
Важливе значення для виявлення закономірностей функціонування
вітчизняної банківської системи має вивчення структури зобов‘язань її
учасників, оскільки саме зобов‘язання є головним елементом банківських
ресурсів, від ступеню розвитку інструментів та механізмів залучення яких
суттєво залежить ресурсний потенціал банківських установ [5, c. 112].
Відповідно до даних фінансової звітності, структура зобов‘язань
найбільших банків України матиме такий вигляд (табл. 2):
Таблиця 2
Структура зобов’язань найбільших банків України станом на 1

Боргові цінні
папери,
емітовані
банком

Субординован
ий борг

Інші залучені
кошти

Інші
зобов‘язання

Усього
зобов‘язань

ПРИВАТБАНК
ОЩАДБАНК
УКРЕКСІМБАНК
ДЕЛЬТА БАНК
ПРОМІНВЕСТБАНК
УКРСОЦБАНК
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
СБЕРБАНК РОСІЇ
АЛЬФА-БАНК
ВТБ БАНК

Кошти клієнтів

Назва банку

Кошти банків

січня 2015 року, %

12,5
24,8
9,4
25,7
58,0
37,7
13,2
56,6
15,4
63,6

77,7
52,6
53,5
64,1
29,4
53,5
70,7
34,9
54,4
25,1

1,1
0,0
0,0
1,9
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0

2,9
1,6
5,4
6,9
9,7
3,8
11,6
7,4
8,7
10,8

3,4
19,8
29,3
0,0
0,4
1,4
0,0
0,0
20,4
0,0

2,4
1,3
2,3
1,3
2,4
3,4
4,5
1,3
0,9
0,4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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За

даними

табл.

2,

основну

частину

зобов‘язань

більшості

досліджуваних банків становлять кошти клієнтів – фізичних та юридичних
осіб - від 52,6% у «Ощадбанку» до 77,7% у «Приватбанку». Це наочно
демонструє, що банківські установи України формують свої ресурси
переважно за рахунок депозитних джерел, з огляду на їх дешевшу вартість та
доступність.
Частина банків надає перевагу також міжбанківському кредитуванню, а
саме «Промінвестбанк» (58%), «Сбербанк Росії» (56,6%) та «ВТБ Банк»
(63,6%). Характерними рисами даного виду залучених ресурсів є низький
рівень ризику та висока швидкість отримання кредиту. Проте, для
позичальника у даного джерела коштів є й суттєві недоліки, серед яких
порівняно висока вартість та короткостроковість. [4, c. 63]
Помітною тенденцією, відповідно до табл. 2, є також низька частка
коштів, мобілізованих через емісію та продаж боргових цінних паперів
комерційними банками, максимальне значення якої не досягає навіть 2%. Це,
безумовно, є негативним явищем, оскільки свідчить про низький рівень
розвитку вітчизняного фондового ринку та його інструментів, і як наслідок –
обмеженість можливих джерел формування ресурсного потенціалу банків.
Також слід відзначити, що порівняно значною є питома вага коштів,
залучених у інвесторів на умовах субординованого боргу (зокрема – майже
12% у «Райффайзен Банк Аваль»). Перевагами даного джерела є можливість
залучати значні кошти на тривалий строк зі сталою процентною ставкою.
Існує також механізм переведення субординованого боргу до власного
капіталу, тому загалом його використання свідчить про поступовий розвиток
інструментів мобілізації ресурсів в банківському середовищі.
Загалом, на формування ресурсного потенціалу комерційних банків
впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. До внутрішніх чинників
відносяться ресурсна політика банку, його фінансовий стан та загальна
стратегія розвитку, відповідно до яких і відбувається залучення необхідних
коштів. Зовнішні чинники, а саме - нормативно-правове забезпечення,
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конкурентне середовище, економічна кон‘юнктура, політика центрального
банку тощо – також значною мірою корегують процес прийняття рішень під
час вибору найбільш привабливих джерел фінансових ресурсів.
Висновки. Таким чином, ресурсний потенціал – це можливості банку
залучити певну сукупність ресурсів на фінансовому ринку з найменшими
витратами для їх подальшої експлуатації з метою отримання прибутку.
Ресурси комерційного банку складаються з двох основних елементів –
власного капіталу та зобов‘язань.
Проаналізувавши

структуру

власного

капіталу

та

зобов‘язань

найбільших банків України на початок 2015 року, ми змогли визначити
декілька основних рис, притаманних для формування їх ресурсного
потенціалу:
1.

В умовах політичної та економічної кризи власний капітал

більшості банків часто використовується для покриття збитків замість
спрямування його на розширення сфер діяльності та, відповідно, розвиток
банківської системи в цілому.
2.

Найбільш вигідним джерелом фінансових ресурсів залишаються

депозитні вклади суб‘єктів господарювання, тому підтримка клієнтської
довіри повинна бути одним із пріоритетів функціонування банків.
3.

Використання

банками

механізмів

міжбанківського

кредитування свідчить про наявність певних проблем у їх діяльності, які
змушують їх звертатися до даного не найефективнішого джерела коштів.
4.

Висока частка міжбанківських кредитів спричинена також

низьким рівнем розвитку інших, дешевших інструментів мобілізації
грошових засобів – емісії боргових цінних паперів, субординованого боргу
тощо. Їх подальше

використання значно залежить від вдосконалення

нормативно-правового забезпечення фондового ринку та врегулювання
боргових відносин.
Отже, розвиток джерел формування ресурсного потенціалу комерційних
банків є необхідним не лише для отримання короткострокових переваг та
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прибутків окремими фінансовими установами, а й для стабілізації загальної
економічної ситуації на довгострокову перспективу.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКУ
У статті досліджено теоретичні аспекти процесу фінансового планування
діяльності банку, визначено його види, етапи та методи. Також розглянуто
сутність та основні причини проблем, що виникають під час планування,
причини та запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: фінансове планування, план діяльності, управління банком,
етапи фінансового планування, метод планування, стратегічне планування,
тактичне планування, оперативне планування.
Постановка проблеми. Посилення конкуренції, підвищення концентрації
та централізації банківського капіталу, глобалізація та дерегулювання,
розвиток інформаційних технологій, динамічність зовнішнього середовища
призводять до ускладнення банківської діяльності. Це вимагає застосування
новітніх підходів до управління банком, серед яких одне з провідних місць
належить плануванню фінансової діяльності. Зважаючи на це, дослідження
процесів планування фінансової діяльності банків є одним з найбільш
важливих у сучасній українській банківській науці та практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду загальних аспектів
планування банківської діяльності присвячено багато робіт як зарубіжних,
так і вітчизняних вчених. Зокрема, вагомий внесок у розробку теоретичних
положень та методичних підходів з цієї тематики зробили такі іноземні
науковці, як Р.В. Віл, Е.Дж. Долан, У. Тімоті, Д. Хан. В Україні висвітленням
сучасної теорії і практики фінансового планування банківської діяльності
також

займалась

низка

вітчизняних
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науковців

–

О.А.

Кириченко,

М.Л. Лапішко, О.С. Любунь, А.М. Мороз, А.Г. Писарев, А. М. Поддєрьогін,
Л.О. Примостка, Р.І. Тиркал, Е.Б. Ширінська та ін.
Формування
теоретичних

цілей

аспектів

статті.
процесу

Мета

статті

фінансового

полягає

в

дослідженні

планування

банківської

діяльності, виявленні основних проблем, характерних ля цього процесу, та
пошуку шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Фінансове планування діяльності банку –
це напрям управлінської діяльності банку щодо розробки системи
фінансових планів з метою перетворення цілей, завдань, заходів банку в
конкретну

систему

фінансових

показників

(нормативів),

які

характеризуватимуть його фінансовий стан, для забезпечення фінансовими
ресурсами розвитку банку, і, як наслідок, – досягнення головної мети його
діяльності [4, с.151-152].
Фінансове планування ґрунтується на основі гнучких експертних
рішень, ранжируванні стратегічних завдань і являє собою управління, що
здійснюється в умовах нестабільності та динамічності розвитку зовнішнього
середовища. У зв'язку з цим банку постійно доводиться вирішувати такі
завдання, як:
1)

визначення пріоритетів діяльності і вибір секторів фінансового

ринку, які б дозволили банку оптимально використовувати свій кадровий і
клієнтський потенціал, а також портфель банківських продуктів;
2)

визначення процентних ставок, які б забезпечили достатню

маржу;
3)

розміщення вільних ресурсів, яке б враховувало специфіку

пасивів, їх вартість, терміновість, дозволяло б дотримуватися певних вимоги
щодо ліквідності, обмежень за ризиками;
4)

визначення тактики поведінки на ринках, використання вільних

ресурсів для проведення операцій з цінними паперами, валютою;
5)

управління ризиками, їх хеджування;

6)

управління персоналом та філіями [2, c.25].
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Зазначені та багато інших завдань складно вирішувати керівникам банку
без планування діяльності. Для найбільш якісного їх вирішення необхідно
раціонально організоване планування. Сучасні банки функціонують в умовах
жорстких обмежень регулюючих органів і конкуренції з боку інших
фінансових організацій. Вони змушені: постійно боротися за своїх клієнтів та
їх ресурси, пропонувати нові банківські продукти, котрі забезпечили б йому і
клієнтам необхідний прибуток; демонструвати всім свою надійність,
стабільність і здатність адекватно реагувати на зміни умови діяльності та
ринкової кон'юнктури. Великі об'єми і значна різноманітність проведених
операцій, необхідність їх узгодження для оптимізації одержуваного прибутку
пред'являють жорсткі вимоги до якості банківського управління і,
насамперед, до планування і підкреслюють необхідність його широкого
застосування.
Фінансове планування є частиною загального процесу планування, яке
включає:
стратегічне планування розвитку банку в частині визначення
концепції його розвитку та формування стратегічних цілей;
тактичне планування в частині складання бізнес-планів;
оперативне планування у частині встановлення конкретних
завдань щодо досягнення стратегічних і тактичних цілей [5, c.81-82].
Також можна виокремити декілька загальних етапів, через які проходить
банк у процесі фінансового планування:
1.

Аналіз та оцінка внутрішнього й зовнішнього середовища,

виявлення позиції банку на ринку, визначення слабких і сильних сторін його
діяльності.
2.

Встановлення бажаних напрямків та орієнтирів своєї діяльності:

бачення, місію, комплекс цілей.
3.

Формулювання способів досягнення поставлених завдань шляхом

їх конкретизації.
4.

Розробка та затвердження плану дій, що деталізують методи і

інструменти, за допомогою яких будуть досягнуті заплановані показники.
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5.

Формування та координування бюджетів.

6.

Моніторинг виконання бюджетів і контроль за якістю процесу

планування, здійснення необхідного коригування [1, c.40-41].
Характерною ознакою планування в банківській сфері є те, що система
планування взагалі і стратегічний план зокрема не можуть бути скопійовані.
Будь-який банк має індивідуальні особливості, пов‘язані з організаційною
структурою, системою цінностей, внутрішньою культурою, кадровим складом,
обраною системою та методами керівництва. Проте, існують певні загальні
методологічні принципи планування показників діяльності банку (рис.1).
Методи
планування

Економічний
аналіз
використання
фінансових
ресурсів за
минулий період

Коефіцієнтний

Нормативний

Метод
сценаріїв

Балансовий

Рис. 1. Методи планування банківської діяльності
Отже, відповідно до рисунку, при плануванні показників діяльності
банку використовують такі методи:
економічний

аналіз

використання

фінансових

ресурсів

за

минулий період. Цей метод рекомендовано розглядати не як просте
співставлення звітних даних з плановими для виявлення відхилень, а як
спосіб, що дозволяє визначити основні закономірності, тенденції в русі
вартісних показників, внутрішні резерви банку;
коефіцієнтний, що базується на досягненнях минулих періодів.
Його слід застосовувати для розрахунків (коригувань) очікуваних доходів та
затрат банку, платежів в бюджет і державні цільові позабюджетні фонди;
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нормативний метод фінансового планування. Застосування
даного методу полягає в тому, що на основі наперед встановлених норм та
техніко-економічних нормативів розраховується потреба комерційного банку
в фінансових ресурсах та їх джерелах;
балансовий метод слід застосовувати для узгодження витрат із
джерелами покриття, встановлення взаємозв‘язку всіх розділів плану між
собою, а також фінансових і виробничих показників;
метод багатоваріантності (сценаріїв). Застосування цього методу
полягає в розробці декількох варіантів фінансових планів (оптимістичного,
песимістичного і найбільш ймовірного) [3, c.13].
Тільки

комплексне

використання

методів

економічного

аналізу,

коефіцієнтного, нормативного, балансового аналізів, багатоваріантності, дає
можливість порівнювати різноманітність сценаріїв розвитку фінансів банку і
на основі систематизації та осмислення отриманої інформації вибрати
оптимальні шляхи руху вперед, передбачати загрози та випереджувати
негативні наслідки вибраних шляхів розвитку.
Як

ми

встановили,

фінансове

планування

діяльності

банку

є

багатогранним процесом, отже процес створення якісного плану може
супроводжуватись чималою кількістю проблемних ситуацій, висвітлення
яких є необхідним, оскільки це може допомогти працівникам банків
прийняти раціональне рішення в конкретній ситуації.
Зауважимо, що існуючі проблеми фінансового планування діяльності
банків можна поділити на дві великих групи: організаційні – ті, що пов‘язані
із внутрішніми організаційними недоліками банку, а також економічні.
Таким чином, основними проблемами фінансового планування, що
виникають через наявність недоліків в функціональній організації роботи
банку, є наступні:
1. Нереальність планів, що викликається, як правило, необґрунтованими
плановими даними по реалізації банківських продуктів, заниженими
строками погашення заборгованості, перебільшенням витрат. Реальне й
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ефективне управління банком можливе лише при наявності обґрунтованого
плану на досить тривалий проміжок часу.
Однією з ключових причин цього факту є функціональна роз'єднаність
підрозділів, що беруть участь у складанні фінансових планів. Тому при
складанні будь-якого плану завжди необхідно узгоджувати його зі всіма
відділеннями, функціонування яких може торкнутись цей конкретний план.
2. Оперативність складання планів. Навіть добре пророблений план стає
непотрібним, якщо спізнюється до заданого часу. Так місячний план,
затверджуваний до кінця другого тижня, із самого початку викликає сумнів у
своїй практичній користі.
Причини

низької

оперативності,

на

наш

погляд,

полягають

у

наступному: відсутність чіткої системи підготовки й передачі планової
інформації з відділу у відділ, необхідність довгих процедур узгодження
планів, недостатня кількість і недостовірність інформації.
3. Непрозорість планів для керівництва, що є наслідком відсутності
чітких внутрішніх стандартів формування фінансових планів.
Готовий фінансовий план має формуватися у вигляді, зручному для
керівників, для того щоб можна було швидко оцінити його позитивні та
негативні сторони, а також реальність його виконання [7, c.83-84].
4. Неможливість практичної реалізації планів – іноді виникають
ситуації, при яких план не може бути виконано через відсутність необхідних
фінансових

й

матеріальних

ресурсів.

Практика

роботи

вітчизняних

банківських установ показує, що дуже часто приймаються до виконання
фінансові плани з дефіцитом до 30-60%, що підвищує ймовірність
невиконання планів.
Наступну групу чинників, що негативно впливають на якість фінансових
планів у банківських установах, складають економічні фактори. До них
відносяться:
1. Обмеженість джерел і складність способів формування ресурсів.
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2. Можливість різких коливань ставки відсотка. В умовах хронічної
фінансово-економічної

кризи

постійно

зберігається

імовірність

стрибкоподібної зміни відсоткових ставок. При плануванні банкам необхідно
враховувати істотність впливу цього виду ризику на свої доходи і
використовувати в своїй діяльності інструменти щодо його мінімізації.
3. Наявність некерованої важкопрогнозованої інфляції. Цю проблему
банки вирішують, зберігаючи кошти у ліквідній формі, у валюті, що є більш
стійкою [6, c.80].
Через динамічність внутрішнього та зовнішнього середовища, що
характерна для українського ринку банківських послуг, виникають ще такі
проблеми в області фінансового планування, як низька оперативність
одержуваних даних: кожний фінансовий директор або головний бухгалтер бажає
мати оперативну інформацію стосовно собівартості й прибутку, але навіть та
інформація, що подається на сьогоднішній день, не завжди їх не задовольняє.
Ці проблеми обумовлені різноманітними причинами: це й недостатня
оперативність отримання первинних облікових документів, територіальна
віддаленість банківських підрозділів, проблеми зі зв'язком, невідповідність
системи аналітичного обліку завданням управління (особливо це стосується форм
фінансової звітності), недостатність людських і матеріальних ресурсів тощо.
Підсумовуючи

викладене,

можна

констатувати,

що

фінансове

планування є найбільш відповідальною частиною управління банком,
оскільки

в

процесі

планування

формується

банківська

політика,

визначаються поточні та перспективні цілі установи. Банківське планування
дозволяє раціональніше використовувати наявні ресурси, передбачити та
мінімізувати негативний вплив можливих ризиків, підвищувати якість
послуг, забезпечувати необхідний рівень прибутковості та здійснювати
поступове нарощення капіталу.
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ
У статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан і проблеми
фінансової

політики

України.

Визначено

пріоритетні

напрямки

її

реформування та адаптації до європейських стандартів. Запропоновано
основні шляхи вдосконалення вітчизняної фінансової політики.
Ключові слова: фінансова політика, фінансова система, національна
економіка, адаптація, фінансове забезпечення.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах трансформації економічної
системи України розв‘язання фінансових проблем є значним важелем сталого
економічного і соціального розвитку як регіонів, так і країни в цілому.
Ефективна фінансова політика має бути стійкою, сприяти постійному
пропорційному економічному зростанню регіону, чітко відстежувати
міжнародні тенденції та запроваджувати їх з відповідними змінами у
фінансову сферу досліджуваної території.
Фінансова політика визначає базові принципи й механізми організації та
регулювання руху фінансових ресурсів як на державному рівні, так і на рівні
окремо взятого регіону, корпорації, підприємства чи галузевого комплексу.
Формування фінансової політики в Україні відбувається в умовах посилення
відкритості національної економіки, її інтеграції в світове господарство.
Нинішня

фінансова

політика

повинна

враховувати

всю

багатофакторність, багатокомпонентність та багатоваріантність управління
фінансами для досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо
ефективного розвитку вітчизняних підприємств. Державна фінансова
політика не може визначатися раз і назавжди. Навпаки, на сучасному етапі
розвитку вітчизняної економіки вона повинна бути гнучкою та коригуватися
у відповідь на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало науковців присвятили
свою увагу дослідженню стану та розвитку фінансової політики. Серед них
варто виділити В. Лагутіна [4], В. Смагіна [8], В. Опаріна [5], О. Василика
[2], А. Вірченка [1] та ін. Вищезгадані автори зосереджували свою увагу на
основах збалансованості фінансової системи держави, на проблемах
фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її
реалізації, на фінансовій системі України в умовах глобалізації тощо.
Досліджувався фінансовий сектор України сьогодні та висвітлювались
перспективи його розвитку на майбутнє.
Насьогодні фінансово-економічна ситуація в Україні є складною і
неоднозначною, тому проблема пошуку шляхів її стабілізації все ще
залишається актуальною.
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Мета статті. У період становлення України як країни з розвинутою
ринковою економікою, проблема формування і збалансування сучасної
фінансової політики є першочерговою, оскільки від якості її ведення напряму
залежить темп економічного розвитку країни. Саме тому, ціллю даного
дослідження є визначення основних проблем державної фінансової політики
України та першочергових заходів задля їх вирішення.
Виклад матеріалу дослідження. На сьогоднішньому етапі розвитку
української економіки як державна фінансова політика, так і на рівні
підприємства є складною й актуальною проблемою. Логіка її вирішення
обумовлює наслідок ключового слова - політика. Проведення короткого
історичного і термінологічного аналізу цієї категорії необхідно для створення
основи подальшого розкриття економічного змісту фінансової політики. В
сучасному тлумаченні цей термін застосовується в результаті різних явищ і
процесів, які відбуваються в суспільстві [9, с. 56].
Найбільш поширене визначення фінансової політики – це діяльність
держави, спрямованої на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний
розподіл і використання для здійснення державою її функцій. Існує також
інше предметне, допоміжне розуміння цієї категорії: фінансова політика
включає в себе бюджетну, податкову, кредитну, цінову і митну політику. В
свою чергу, фінансова політика держави є лише засобом здійснення його
економічної і соціальної політики, тобто виконує допоміжну роль. Не треба
забувати й інші напрями державної політики – національні, геополітичні,
військові. Сукупність цих п‘яти напрямів і визначає фінансову політику, яка
слугує основним інструментом проведення державної політики [5, с. 103].
До головних завдань державної фінансової політики слід віднести [2, с. 320]:
·

підвищення

обсягів

залучення

й

ефективності

використання

фінансових ресурсів;
· оздоровлення і структурна перебудова національної економіки;
· досягнення більш високого рівня добробуту населення за рахунок
підвищення соціальної спрямованості державної фінансової політики тощо.
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Головною передумовою формування соціально орієнтованої економічної
системи є чітке, динамічне функціонування фінансової системи, потужність
якої визначається обсягом фінансових ресурсів, що розміщуються в
реальному та фінансовому секторах економіки. Разом з тим, результативність
фінансової системи, її трансформація у контексті поглиблення ринкових
засад функціонування економіки нашої держави, потребує формування
ефективної фінансової політики. У процесі її розробки і реалізації
створюються відповідні умови виконання задач, які необхідно вирішити
суспільству шляхом своєчасної зміни організації фінансових зв‘язків,
перегрупування фінансових ресурсів. Особливо це досить актуально в
нинішній ситуації, коли необхідно активно протидіяти явищам фінансової
дерегуляції, що спричинили фінансову кризу в глобальному масштабі.
Обговорюючи напрямки державної антикризової політики щодо фінансової
стабілізації, безперечно, важливим та необхідним є реалізація комплексу
заходів щодо здійснення значних інституційних і політичних змін [7, с. 74].
Фінансова політика виступає складовою внутрішньої і зовнішньої
економічної політики, яка визначає зміст діяльності держави та її
компетентних

органів

у

сфері

регулювання

внутрішньо-

та

зовнішньоекономічних відносин й організації фінансової системи, а її
головним функціональним завданням є забезпечення захисту національних
фінансово-економічних інтересів і національної безпеки країни в економічній
і, опосередковано, у політичній, соціальній, екологічній та інших сферах. В
свою чергу ефективність реалізації фінансової політики залежить від
узгодженості її окремих складових при максимально повній реалізації
поставлених тактичних і стратегічних цілей [1, с. 42].
Головним

завданням

державної

фінансової

політики

є

пошук

оптимальної моделі перерозподілу фінансових ресурсів для стимулювання
матеріального виробництва та соціального захисту населення.
Відповідно до стратегії і тактики окремих складових фінансової
політики – податкової, бюджетної, грошово-кредитної, валютної, – адекватно
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змінюються форми і методи її реалізації. Практика функціонування
економіки в Україні за роки незалежності показала, що як успіхи, так і
невдачі у її розвитку великою мірою визначаються фінансовою політикою, її
досконалістю та ефективністю застосування.
В сучасних умовах нагальною і актуальною є проблема подальшого
вдосконалення фінансової політики в України і способів її реалізації в умовах
глобалізаційних

та

інтеграційних

процесів.

Адже

при

використанні

найважливіших і найактивніших елементів фінансової політики (фінансових
важелів і фінансових методів – податків, інвестицій, облікових кредитних
ставок і, відповідно, оподаткування, інвестування кредитування) не були
достатньо враховані особливості національної економіки та процесів її
трансформації [8, с. 8]. Основні проблеми фінансової політики України на
сучасному етапі зображені на рис.1.
Проблеми фінансової політики України
Невідповідність
стандартам економічно
розвинених країн

Відсутність ефективної
моделі бюджетного
устрою країни

Непослідовність
у реформуванні
податкової
системи
Неефективність
акумулювання та
перерозподілу
фінансових ресурсів

Невизначеність щодо
розмежування
видатків між рівнями
бюджетів

Зростання
державного боргу та
видатків на його
обслуговування
Розвиток
тіньової
економіки

Проведення
вибірково реагуючих
фінансових заходів

Рис. 1 Проблеми фінансової політики України
Джерело: узагальнено на основі даних [7, с.73-75; 9, с. 56-59]

Нинішня фінансова політика, що реалізується через фінансову систему
країни, не відповідає стандартам економічно розвинених країн, не забезпечує
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повноцінну фінансову самостійність органів державної влади різних рівнів.
Відсутність ефективної моделі бюджетного устрою країни, системи оцінки
фінансового становища та якості управління фінансами перешкоджають
ефективному

розвитку

державної

фінансової

системи

в

умовах

євроінтеграційного курсу України. Відтак необхідним є вивчення досвіду
високорозвинених країн із реформування державної фінансової системи і
формування відповідної фінансової політики [6, с. 35].
Із прийняттям нового Бюджетного кодексу місцевим органам влади в
Україні передані значні власні й закріплені джерела надходжень. Однак при
цьому залишаються проблеми, пов‘язані з розмежуванням видаткових
повноважень між рівнями бюджетів. Становлення обґрунтованої системи
місцевих фінансів в Україні повинне передбачати використання позитивного
європейського

досвіду

з

оптимального

розмежування

видаткових

повноважень між рівнями бюджетів, забезпечення ефективного делегування
державних видаткових повноважень органам місцевого самоврядування.
Досвід низки економічно розвинених країн показує, що розподіл видаткових
повноважень у цих країнах здійснюється виходячи з об‘єктивного
податкового потенціалу територій [9, с. 57].
Проведенню ефективної фінансової політики значною мірою шкодить
непослідовність у реформуванні податкової системи, її нестабільність. Перші
кроки реформування податкової системи зроблені. Але назвати їх вдалими
навряд чи можна. Робота з формування податкової політики ще попереду, її
необхідно

завершити

якомога

швидше.

Податкова

політика

має

спрямовуватися на розв‘язання таких двох взаємопов‘язаних завдань, як
забезпечення збалансованості бюджету і пожвавлення ділової активності,
підтримки виробництва [4, с. 7].
Наступною,

а

також

однією

із головних

проблем

фінансової

політики для України можна назвати проблему зростання державного боргу
та видатків з його обслуговування. Державний борг виникає зазвичай в
результаті

фінансування

дефіциту державного
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бюджету

за

рахунок

запозичень, здійснюваних на зовнішньому і внутрішньому фінансових
ринках. Як показують статистичні дані, темпи збільшення витрат з
обслуговування і погашення державного боргу значно випереджають темпи
зростання економіки країни. Така ситуація свідчить про системні прорахунки
урядової фінансової політики щодо продовження фінансування дефіциту
державного бюджету за рахунок досить дорогих зовнішніх і внутрішніх
джерел коштів. Особливо негативні наслідки може викликати загрозлива
динаміка зовнішніх боргових платежів та їх значна питома вага, яка
перебільшує частку платежів із внутрішніх боргових зобов'язань [3, с. 28].
Існуюча фінансова система не завжди дозволяє ефективно та повною
мірою акумулювати фінансові ресурси, а в кінцевому результаті –
перерозподілити їх між різними її сферами. В результаті цього, гальмуються
процеси припливу інвестицій, що так необхідні для економічного зростання,
знижується конкурентоспроможність реального сектору економіки.
Серед основних проблем, з якими стикається держава є і розвиток
тіньової економіки, що приховує справжній фінансовий стан підприємств.
Крім того, для України характерна невизначеність моделі розвитку
фінансової системи, недостатній рівень капіталізації інститутів фінансової
системи, низька якість і конкурентоспроможність фінансових послуг,
відсутність консолідованого нагляду за фінансовими установами [8, с. 9]
Сьогодні для економіки характерна вибірково реагуюча фінансова
політика, де ухвалення фінансових рішень приймається на поточні проблеми,
або так зване «латання дірок». Така фінансова політика породжує низку
суперечностей між: інтересами суб‘єктів економіки і фіскальними інтересами
держави; ціною грошей і рентабельністю виробництва; рентабельністю
власного виробництва і рентабельністю фінансових ринків; інтересами
виробництва і фінансової служби і т.д.
З огляду на вищезазначене, на наш погляд, з метою підвищення
ефективності фінансової політики, необхідно провести низку першочергових
заходів, спрямованих на її реформування (рис.2).
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1. Заходи державної політики у фінансово-економічній сфері:
· державний захист прав приватної власності, інтересів ділових
партнерів, інвесторів та кредиторів;
· упровадження ринкових механізмів земельно-орендних та іпотечних
відносин в аграрному секторі, а також функціонування повноцінного
земельного ринку;
· зміцнення та посилення надійності кредитної системи;
· розвиток і зміцнення фондового ринку та його інфраструктури,
інститутів спільного інвестування, страхових та пенсійних фондів;
· адаптація і наближення до європейських стандартів системи
стандартизації та сертифікації;
· посилення контролю за встановленням та дотриманням цін і тарифів на
ринках природних монополій, насамперед у сфері житлово-комунального
господарства, енергетики, залізничного транспорту та зв'язку;
· вдосконалення національного законодавства;
· зниження рівня тінізації української економіки шляхом легалізації
тіньових капіталів і розширення таким чином обсягів і темпів зростання
національного багатства.
Основні напрями
вдосконалення державної
фінансової політики

Заходи у
фінансово економічній
сфері

Заходи
бюджетної
політики

Заходи
податкової
політики

Заходи
грошовокредитної
та
боргової
політики

Заходи
щодо фін.
ресурсів
підприємств

Рис.2 Основні напрями вдосконалення державної фінансової політики
Джерело: узагальнено на основі даних [6, с. 35; 9, с. 60-61]
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2. Заходи бюджетної політики:
- забезпечення надійної збалансованості та реалістичності місцевих
бюджетів;
- удосконалення міжбюджетних відносин та істотне зміцнення місцевих
фінансів;
- підзвітність і підконтрольність з боку громадськості всіх бюджетних та
позабюджетних коштів бюджетних установ;
- надання на кредитній та конкурсній основі всіх бюджетних та
позабюджетних ресурсів у реальний сектор економіки тощо.
3. Заходи податкової політики:
- забезпечення стабільності податкової системи, її справедливості
шляхом скорочення пільг асоціального характеру;
- посилення захисту прав платників податків;
- забезпечення дохідливості норм і процедур оподаткування для
платників податків;
- зниження загального податкового навантаження шляхом скорочення
кількості податків і зменшення їх ставок;
- поступове збільшення питомої ваги прямих податків у загальних
податкових надходженнях;
- звільнення від оподаткування доходів, нижчих за прожитковий
мінімум;
- застосування спрощених (альтернативних) систем оподаткування для
суб'єктів малого підприємництва тощо.
4. Заходи грошово-кредитної та боргової політики:
- підтримання стабільності національної грошової одиниці;
- забезпечення пріоритету національної валюти як платіжного засобу
шляхом де доларизації української економіки;
- поступове зниження рівня інфляції до 3–5% на рік;
- зменшення вартості кредитних ресурсів, державного внутрішнього і
особливо зовнішнього боргів України;
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- недопущення використання зовнішніх запозичень держави для
фінансування поточних бюджетних витрат;
- забезпечення максимальної прозорості сфери управління державним
боргом.
5. Заходи щодо ефективного формування, використання та управління
фінансовими ресурсами підприємств:
- оптимізація структури активів підприємств;
- ресурсне збалансування процесу формування і відновлення основних
фондів;
- збільшення величини і частки власних коштів в обороті;
- перехід на ефективні методи ціноутворення тощо.
Таким чином, фінансова політика – це завжди пошук балансу,
оптимального на цей час співвідношення кількох напрямів розвитку
національної економіки та вибір найбільш ефективних методів і механізмів їх
досягнення.
Таким чином, наразі гостро постала необхідність комплексного,
системного підходу до побудови і реалізації фінансової політики. Вона не
може бути незмінною на різних етапах і циклах соціально-економічного
розвитку країни. Необхідно здійснювати періодичне введення в фінансову
політику

нових

елементів,

корекцію

або

скасування

попередніх.

Комплексність фінансової політики передбачає, що внесення поправок у
показники і механізми реалізації фінансової політики потребує ретельної
оцінки варіантів з урахуванням наслідків їх впливу на сучасний стан
економіки країни. Отже, впровадження ефективних заходів державної
фінансової політики сприятиме стабілізації та економічному розвитку
національної економіки.
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Д.Д. Фідельська
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ КОСМІЧНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Розглянуто сучасний стан фінансування космічної галузі України. Увагу
приділенно необхідності впровадження космічних досягнень у вітчизняних
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галузях економіки. Виокремлено основні проблеми та запропоновано напрями
фінансувння підприємств космічної галузі держави.
Ключові слова: космічна галузь, фінансування космічної галузі
В сучасних умовах розвиток української космічної промисловості
значною мірою залежить від достатнього та належного фінансування
космічних проектів, ефективності функціонування вітчизняних підприємств
космічної промисловості. Відзначимо, що нині доцільне значне збільшення
темпів зростання космічної галузі, яке б дозволило не тільки вийти їй на
міжнародний рівень, а й отримати значні довгострокові прибутки від
комерційного використання результатів наукових розробок у галузі
космонавтики, як на державному так і міжнародному рівнях. У цьому аспекті
обумовлюється актуальність фінансування космічної галузі в державі.
Космічна галузь в Україні, зокрема її фінансування, проблеми розвитку
та напрями вдосконалення досліджено у працях вітчизняних та зарубіжних
науковців, таких як: М.А. Бендиков, Е.Ю. Хрусталев, Н.П. Мешко,
В.Л Макаров, А.Е. Варшавський, Г.В. Нямещук, І.Л. Сазонець, Ю.Н. Голубєв,
В.І. Горячов, М.Д. Дворцин, А.Ю. Шатраков. Увагу проблемам інновації та
комерціалізації космічної діяльності, збільшення комерційного значення
сучасних досягнень космонавтики приділяли такі фахівці, як: О.В Дегтярев,
А.В. Косенко, В.Л. Макаров, А.Е. Варшавський, І.Л. Сазонець, О.Л. Сафін,
Н.А. Шаранова, А.Ю. Шатраков, та ін. Враховуючи цінність праць учених,
які зробили значний внесок у дослідження фінансування космічної галузі в
Україні ряд питань залишається дискусійними, що обумовлює актуальність
та вибір теми.
Україна володіє космічними технологіями, має розвинену ракетнокосмічну галузь, однак досі, на відміну від ряду розвинених країн і країн, що
розвиваються, не має власних супутників зв'язку (експлуатує тільки космічну
систему спостереженнята геофізичного моніторингу Землі «Січ»), тому
обмежена у можливостях ефективного вирішення важливих для сучасного
розвитку завдань. Бюджетне фінансування космічної діяльності дозволяє
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лише частково задовольнити суспільні потреби у різних її сферах. А
відставання в цій сфері загрожує конкурентоспроможності національної
економіки та втратою значних потенційних можливостей. Тому на цей
момент важливим є пошук шляхів більшої комерціоналізації галузі та
залучення для її розвитку необхідного обсягу диверсифікованих, недорогих,
достатніх

і

доступних

інвестиційних

ресурсів

та

вирішення

внутрішньогалузевих та макроекономічних проблем, що заважають реалізації
цих цілей.
У зв'язку з високою наукоємністю космічна галузь має ключове
значення для науково-технічного переозброєння практично всіх галузей
національної економіки. Будь-якій країні для того, щоб бути космічною
державою, необхідно мати ракети-носії, власні космічні апарати і наземну
інфраструктуру, а також фінансове забезпечення підприємств космічної
промисловості. Здобувши незалежність Україна прийняла національну
доктрину дотримання трьох неядерних принципів: «не приймати, не
виробляти й не набувати ядерної зброї», а також відмовилася від ракетноядерної зброї, розташованої на її території. Відповідні рішення, як і
поступове

припинення

фінансування

програми

створення

міжконтинентальних балістичних ракет, гостро поставили перед країною
питання підтримки й реформування науково-промислової бази космічної
галузі, оскільки за радянських часів вона була єдиною для військової й
цивільної ракетно-космічної техніки [2, с. 58-59].
Зазначимо що, через високу капіталоємність й великі строки окупності
космічної галузі, науково-космічні досягнення розглядаються як малоприбуткові та неефективні. На жаль, державні органи не вбачають зв'язку
між космічними дослідженнями й економікою країни. Представники органів
держави розглядають коштовні програми розвитку космонавтики як джерело
виснаження фінансів країни. Прагнення держави підтримувати витрати на
космічні дослідження на низькому рівні пояснюється не тільки бюджетною
кризою, але й відсутністю інформації про їх економічну й соціальну
ефективність.
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В умовах сьогодення космічна діяльність є одним із державних
пріоритетів України незалежно від соціально-економічних реформ і
перетворень і, безумовно, має базуватися на державній

підтримці -

політичній, економічній, юридичній. В основу її організації повинен бути
покладений

програмно-цільовий

підхід,

заснований

на

виділенні

пріоритетних цілей космічної діяльності й розробці програми їхнього
досягнення, що визначає головні цілі й завдання космічної діяльності
України, порядок, строки виконання й обсяги фінансування робіт зі
створення й виробництва космічної техніки в інтересах соціальноекономічної сфери, науки, оборони й міжнародного співробітництва з
обліком сформованих на сучасному етапі умов ведення космічної діяльності.
Необхідно відзначити, що основною тенденцією розвитку космічних
засобів і систем у світі є розширення можливостей існуючих космічних систем і
комплексів за рахунок впровадження цілого спектра перспективних технологій
(конструктивно-технологічних,

проектних,

управлінських

тощо).

Тісний

взаємозв'язок космічної галузі з усіма сферами людської діяльності вимагає не
тільки підвищення можливостей існуючих, а також й розробки нових засобів
вирішення традиційних для космонавтики завдань в інтересах задоволення
потреб широкого кола споживачів космічних технологій і послуг.
Незадовільне економічне становище держави, що традиційно фінансує й
регулює

космічну

діяльність,

потребує

оперативного

втручання

щодо

розстановки нових пріоритетів в контексті реалізації державної космічної
програми. Пошук нових, більш ефективних шляхів проведення й регулювання
космічної діяльності є важливим завданням сучасної політики держави в області
космічної техніки й технологій. З метою скорочення видатків на космічну
діяльність важливими факторами залишаються збалансований розвиток
космічних систем і комплексів нового покоління, переважно подвійного
застосування, використання для них єдиної проектної й виробничої бази,
наземної інфраструктури, що забезпечують їхню розробку, виготовлення й
застосування для рішення на необхідному рівні завдань в інтересах науки,
соціально-економічної сфери й оборони країни [3, с. 123-125].
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Висока рентабельність фінансових вкладень в космічну техніку й
технології призведе до істотного за останнє десятиліття комерціалізації
космічної діяльності, обумовленої, з одного боку, прагненням держави до
досягнення самооплатності деяких її напрямків і, з іншого боку - появою як
зовнішнього ринку, так і внутрішніх споживачів з різною формою власності.
Об'єктивний процес концентрації приватного капіталу (у тому числі й
інвестицій) у майбутньому в Україні може додати процесу комерціалізації
космічної діяльності більше широкий характер. Крім того, необхідність і
можливість в сучасних умовах пошуку додаткових джерел фінансування,
залучення комерційного капіталу в космічну промисловість можуть
компенсувати недостатнє бюджетне фінансування.
Незважаючи

на

значення

космічних

засобів

в

забезпеченні

національної безпеки і оборони, розвитку економіки, науки й міжнародного
співробітництва України, космічна діяльність країни не одержує реальної
державної підтримки, що відповідає її значимості. Передбачений законом
України «Про космічну діяльність» рівень її фінансування в обсязі до 1 %
від ВВП не забезпечується, що привело до загрозливої ситуації в сфері
можливостей країни здійснювати незалежну національну космічну діяльність
і виконувати міжнародні зобов'язання в області космосу. У цій ситуації
вважається доцільним необхідність комерціалізації результатів наукових
досліджень в області космонавтики й активний перехід до гнучких
комерційних відносин у ході здійснення космічної діяльності в інтересах
пошуку стійких позабюджетних джерел фінансування.
До додаткових позабюджетних джерел фінансування, які можуть бути
використані підприємствами ракетно-космічної галузі, можна віднести:
– комерційні запуски космічних апаратів;
– використання космічних каналів зв'язку;
– навігаційне забезпечення;
– рішення завдань дистанційного зондування Землі;
– реалізація

на

міжнародному

ракетно-космічної техніки тощо.
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ринку

технологій

і

елементів

Однак

дефіцит

бюджетного

фінансування

космічних

проектів

проблематично компенсувати засобами позабюджетних джерел у зв'язку з
жорсткою

конкуренцією

на

внутрішньому

і

міжнародному

ринках

інвестиційних ресурсів. В цих умовах зростає проблема вдосконалення
методичної бази оцінки і збільшення комерційного потенціалу космічних
проектів за рахунок обґрунтованого вибору їх характеристик, врахування
конкретних умов створення і експлуатації ракетно-космічної техніки.
У сфері космічної галузі все більшу частку участі в проектах і
програмах беруть недержавні інвестори. Це обумовлює все більш складну,
розгалужену схему фінансування космічних проектів і програм. Найбільш
важливим завданням стає структурування, всебічне вивчення найбільш
оптимальних

варіантів

вкладення

засобів,

що

дозволяє

досягти

максимального комерційного ефекту, що додатково дозволить залучити
більшу кількість інвесторів до здійснення наступних проектів, або
розширенню існуючих. Необхідно вирішити завдання ефективного розподілу
фінансових вкладень - в якому обсязі, на якому етапі, якими темпами будуть
надходити інвестиції, коли може бути отриманий перший комерційний
ефект, як перерозподілити ефект для залучення інвесторів і розширення
програми або початку нового проекту. Оскільки кожен інвестор прагне
якнайшвидше отримати віддачу на вкладений капітал, а також ефект від
проведення проекту або програми, то завдання розподілу фінансування
напряму пов'язується з характеристиками

проекту - його тривалістю,

варіативністю створюваної продукції і послуг, можливістю оперативної
зміни характеристик продукції, що виготовляється або послуг на запит того
чи іншого замовника.
На сьогодні проблема скорочення тривалості створення нових зразків
космічної техніки постає гостро у зв'язку з вкрай обмеженим державним
фінансуванням космічної діяльності. Виходячи з цього в галузі до виконання
космічних проектів і програм все частіше залучаються зовнішньоекономічні
організації, розширюється зовнішньоекономічне співробітництво, виникають
спільні із закордонними партнерами підприємства і проекти.
794

Отже, узагальнюючи можна констатувати, що доцільно поступово
збільшувати фінансування ракетно-космічної галузі України, що сприятиме
розширенню використання космічних технологій, загальному розвиткові
вітчизняних технологій та позитивно вплине на довгостроковий економічний
розвиток України як космічної держави.
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Постановка

проблеми.

Особливої

актуальності

дослідження

та

вдосконалення механізмів рефінансування набуває в сучасних умовах, коли
банківська система України перебуває в кризовому стані. Саме тому й
виникла необхідність удосконалення вже наявних та запровадження нових
механізмів рефінансування, які сприяли б виходу з кризи у банківській
системі, адже нині саме рефінансування є чи не єдиним джерелом
підтримання ліквідності банківської системи. Роль грошово-кредитного
регулювання економіки, недооцінена в перші роки реформ, сьогодні набуває
особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій із зазначеної проблематики
доводить, що питання операцій з надання банкам кредитів у встановленому
Національним банком порядку не є новими в наукових дискусіях. Сучасний
стан рефінансування банківських установ досліджували такі вітчизняні
науковці: Н. І. Гребеник, В. І. Міщенко, А. В. Сомик, В. С. Стельмах, Р.
І. Тиркало та ін. Однак, незважаючи на значні здобутки вітчизняних вчених,
існує необхідність подальшого вдосконалення механізму рефінансування,
особливо в умовах фінансової нестабільності, задля пошуку шляхів
подолання

недоліків

монетарного

регулювання

та

підвищення

його

результативності. Саме це й визначає актуальність і практичну цінність
дослідження основних проблем розвитку операцій рефінансування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Механізм рефінансування банків в
Україні пройшов довгий і складний шлях формування: від адресного
рефінансування банків за рішенням органів державної влади, що стало
причиною не повернення великої частини наданих коштів до застосування
інструментів

і

механізмів

рефінансування,

які

загальноприйняті

в

міжнародній банківській практиці. Незважаючи на те, що криза ліквідності у
вітчизняній банківській системі виникала неодноразово, зокрема в 1998 р. та
2004 р., державні органи влади не розробили жодного механізму, порядку або
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інструкції щодо рефінансування банків у несприятливих умовах. Тому під
час глобальної фінансової кризи 2008 р. НБУ знову був не готовий ефективно
діяти, про що свідчать 136 нормативних актів щодо рефінансування виданих
за цей період. Дуже часта і швидка зміна вимог для одержання кредитів
рефінансування не давала змоги вітчизняним банкам своєчасно відреагувати
на них і відповідно отримати підтримку своєї ліквідності. Крім того,
нормативно-правові акти містили чимало недоліків, зокрема не була
відпрацьована система цільового використання ресурсів, що давало
можливість

кредитним

установам,

які

все-таки

отримали

кредити

рефінансування, здійснювати спекулятивні операції на валютному та на
міжбанківському кредитному ринках. У 2008 році криза ліквідності охопила
банківські системи більшості країн світу. Проте станом на 01.01.2008 р.
показники

вітчизняних

банків

відповідали

нормативам

ліквідності

встановленим НБУ, навіть станом на початок жовтня 2008 р. банківська
система України мала запас ліквідності, який удвічі перевищував необхідний.
А вже в середині жовтня-листопада 2008 р. простежувалося різке зниження
рівня ліквідності української банківської системи у зв‘язку зі зниженням
рівня глобальної ліквідності та обмеження доступу вітчизняних банків до
зовнішніх джерел запозичення [1].
Так, у жовтні 2008 р. з метою зменшення впливу зовнішньої фінансової
кризи та забезпечення стабільності банків НБУ видав Постанову ғ 319 від
11.10.2008 р. «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» [2], якою
запровадив

механізм

підтримання

ліквідності

на

основі

програми

фінансового оздоровлення строком до 1 року та оперативне підтримання
ліквідності банків, проте за результатами діяльності банківських кредитних
установ цей механізм швидко був відмінений Постановою НБУ ғ 413 від
04.12.2008 р. «Про окремі питання діяльності банків» [2]. Ситуація
погіршувалася неузгодженістю дій державних органів влади. Так, Президент
своїм Указом ғ 1046 від 17.11.2008 р. «Про додаткові заходи щодо
подолання фінансової кризи в Україні» пропонував НБУ запровадити цільове
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рефінансування банків для кредитування терміном на 5 років інвестиційних
проектів під облікову ставку НБУ під заставу пулів іпотечних кредитів, у
першу чергу для завершення будівництва визначених з готовністю понад
50%; а також кредитування інфраструктурних проектів у сфері енергетики,
транспорту, зв‘язку [2]. Проте за гострої проблеми ліквідності НБУ не міг
задовольнити такі пропозиції і взагалі відмовився від довгострокового
рефінансування. Кабінет Міністрів України зобов‘язав НБУ Законом України
«Про Державний бюджет України на 2009 рік» [2] узгоджувати порядок
рефінансування, за всіма параметрами відповідно до кожної окремо взятої
кредитної установи з метою врегулювання ситуації на грошово-кредитному і
валютному ринках України. Подібні нововведення українського Уряду
світові фінансові кола сприйняли як зазіхання на незалежність Центрального
банку. Тому, за вимогою МВФ, Кабінет Міністрів України відмовився від
контролю НБУ, про що були внесені зміни до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2009 рік». У кризових умовах держава
повинна діяти в єдиному напрямі, швидко і цілеспрямовано, а неузгодженість
та створення додаткових посередників породжують лише бюрократичну
тяганину й ускладнюють процес рефінансування, який, крім того, в Україні є
не найпростішим. Адже відповідно до вимог нормативно-правової бази лише
17-ти

найбільшим

вітчизняним

банкам

були

доступні

інструменти

рефінансування для підтримання своєї ліквідності, решта банків отримували
кредити рефінансування НБУ з порушенням вимог. Після низки звинувачень
НБУ в корупції щодо надання кредитів рефінансування в умовах банківської
кризи була ухвалена Постанова ғ 459 від 25.12.2008 p. «Про затвердження
Тимчасового положення про надання Національним банком України кредитів
для підтримки ліквідності банків у разі реальної загрози стабільності
банківської системи» [2], де визначались більш жорсткі правила надання
рефінансування та стабілізаційних кредитів. Ця постанова надала НБУ
широкі обмежувальні права, а саме: право обмежувати та забороняти видачу
нових кредитів; вводити жорсткіші умови рефінансування; було значно
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звужено коло потенційних позичальників кредитів рефінансування, а процес
рефінансування можна було трактували як санацію банку під контролем
НБУ. Численні доповнення й зміни, внесенні у чинне законодавство щодо
підтримання ліквідності вітчизняних банківських установ, підштовхнули
НБУ до розробки нових механізмів рефінансування, які відповідали
стандартам Федеральної резервної системи США та Європейського
центрального банку. Результат пошуку нових механізмів втілився в низці
нормативно-правових актів, зокрема Постанові НБУ ғ 259 від 30.04.2009 р.
«Про затвердження Положення про регулювання Національним банком
ліквідності банків України» [2], Постанові НБУ ғ 260 від 30.04.2009 р. «Про
затвердження Технічного порядку проведення Національним банком України
операцій з банками» [2], Постанові НБУ ғ 262 від 30.04.2009 р. «Показники,
на підставі яких Національний банк України приймає рішення щодо надання
кредитної підтримки банкам у разі реальної загрози стабільності їх роботи»
[2]. На початку 2009 р. банківська система України мала проблему щодо
масової заборгованості за кредитами. Для мінімізації ризиків неповернення
кредитів НБУ залишив за собою право призначати куратора у банк,
обмежувати обсяги активних операцій, забороняти видачу нових кредитів та
залучення нових вкладників тощо [2]. Куратори у банку або тимчасова
адміністрація назначалася для тих установ, які звертались до НБУ з
проханням пролонгації кредитів рефінансування, що з боку позичальників
розглядалося як санація [3]. Так, станом на 01.01.2009 р. 97 банків мали
заборгованість за кредитами рефінансування в сумі 60,5 млрд грн, із них 38%
припадало на державні банки, хоча їхня частка в загальних активах банків
становить лише 11,5%, а відплив коштів у період кризи становив близько 2%
[4, с. 5]. Потрібно зауважити, що понад 70% заборгованості за кредитами
рефінансування було реструктуризовано, а також передбачалося, що обсяг
потенційних неповернень може сягнути 31 млрд грн [1]. Прогнози, на жаль,
виявились виправданими, адже у вересні-жовтні 2009 р. заборгованість за
кредитами рефінансування становила вже 80 млрд грн [3]. На початку 2010 р.
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у вітчизняних банківських установах почали простежуватися позитивні
тенденції із відновлення платоспроможності, тому НБУ знов перейшов на
довгострокове кредитування. Зокрема, Постановою НБУ ғ 47 від
04.02.2010р. було затверджено Положення про рефінансування та надання
Національним банком України кредитів банкам України на період її виходу
на

докризові

параметри,

яке

визначало

порядок

надання

НБУ

стабілізаційного та стимулюючого кредиту. Стимулюючі кредити повинні
були спрямовуватися на кредитування українського товаровиробника.
Подібна цілеспрямованість мала стратегічне значення для економіки та
безпеки держави, адже мала забезпечити вихід економіки на докризові
параметри.

Проте

стимулюючий

кредит

банки

надавати

лише

під

інвестиційні проекти, які відповідали жорстким вимогам НБУ щодо
формування ресурсів кредитування; рішення про видачу кредиту схвалювало
Правління

НБУ;

ці

кредити

не

могли

використовуватися

для

перекредитування вже наявних банківських кредитів позичальника. Такі
жорсткі умови стимулюючих кредитів рефінансування НБУ звели нанівець
наміри щодо відновлення кредитування реальної економіки [2]. Проте щодо
стабілізаційного кредиту, то нормативно-правова база була більш-менш
впорядкованою, що сприяло великій частці (65%) цього виду кредиту в
загальній

кількості

кредитів

рефінансування.

На

думку

німецьких

дослідників Р. Джуччі та Р. Кірхнера, ця постанова не була правильним
інструментом стимулювання кредитування через низку причин. По-перше,
НБУ не повинен кредитувати (навіть опосередковано) реальний сектор
економіки. Це є основним завданням комерційних банків і становить
економічну основу їх діяльності. По-друге, якщо урядовці хочуть підтримати
деякі галузі виробництва, замість коштів НБУ вони мають використовувати
державні кошти через надання субсидій або гарантій на прозорій основі [5, с.
15]. Подібної думки притримується і С. Лобозинська, яка стверджує, що
стимулювання кредитування вітчизняної економіки необхідно реалізовувати
комплексними заходами фіскальної і монетарної політики для формування
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сприятливої кон‘юнктури ринку, а не через механізм рефінансування,
основне

призначення

якого

–

оперативно

відновлювати

ліквідність

банківської системи з метою недопущення поширення кризових явищ у
фінансовому секторі [6, с. 16]. Практична неспроможність Постанови ғ 47 у
зв‘язку із незацікавленістю позичальників в отриманні стимулюючих
кредитів за жорсткими вимогами – змусила НБУ переглянути свої підходи до
рефінансування. В результаті була прийнята нова Постанова ғ 327 від
13.07.2010 р. «Про затвердження Положення про надання Національним
банком України стабілізаційних кредитів банкам України» [2].
Аналізуючи обсяги та структуру кредитів рефінансування наданих
НБУ, а також облікові ставки НБУ та середньозважені процентні ставки за
кредитами рефінансування у 2007–2012 рр. простежуються досить цікаві
факти. У 2007 p. в Україні простежувалося макроекономічне зростання, в т. ч.
банківської системи, яка динамічно розвивалася. Процентні ставки на
міжбанківському кредитному ринку були значно нижчими за ставки
рефінансування НБУ. За таких умов, у 2007 р. обсяги рефінансування були
незначними – лише 2,5 млрд грн [1]. Для підтримки ліквідності банків НБУ
за жовтень 2008 р. надав кредитів рефінансування на загальну суму 29,2
млрд. грн, а за листопад – 45,5 млрд грн, у грудні – 30,7 млрд грн, у зв‘язку із
тим, що НБУ з кінця листопада почав обмежувати обсяги підтримки
ліквідності банків, з метою зменшення спекулятивного попиту на іноземну
валюту. Лише за 2008 р. НБУ надав кредитів рефінансування 138 банкам на
загальну суму 169,5 млрд грн, з них за жовтень-грудень 2008 р. – 135 банкам
на загальну суму 105,4 млрд грн., що сягало 62% від загальної кількості
наданих НБУ кредитів за 2008 рік [1]. Потрібно зауважити, що більшу
частину з цих кредитів становили кредити овернайт, а саме 91,8 млрд грн
(54%) [1]. На початок 2009 р. ситуація з рефінансування залишалася
напередодні. У січні 2009 р. НБУ продовжував зменшувати обсяги підтримки
ліквідності вітчизняної банківської системи, в результаті було видано
кредитів рефінансування на загальну суму 4,7 млрд грн. Дефіцит ліквідності
801

призвів до збільшення попиту на ресурси на міжбанківському кредитному
ринку, в результаті середньозважена ставка за кредитами овернайт в лютому
становила 45,3% (середньозважена ставка НБУ за кредитами овернайт –
18%), а в березні знизилася до 30,9% (ставка НБУ – 19,5%) [1]. Найбільші
обсяги кредитів рефінансування у 2009 р. були видані у І півріччі – 55,8 млрд
грн, а у ІІ – 8,6 млрд грн [1]. У ІІ півріччі 2009 р. на ринку вже був наявний
надлишок ліквідності, у зв‘язку із деяким поліпшення показників реального
сектора економіки та платіжного балансу; приростом депозитів населення та
скасуванням контролю НБУ з боку Кабінету Міністрів України. З метою
стримування прискореного зростання ліквідності й забезпечення рівноваги на
грошово-кредитному ринку НБУ у ІІ півріччі посилив мобілізаційні операції,
обсяг яких становив 57,2 млрд грн, тоді як у І – 39,5 млрд грн [1]. У 2010 р.
НБУ продовжував надавати кредити рефінансування, але в значно менших
обсягах, зокрема було видано 5,2 млрд грн, що на 59,2 млрд грн менше, ніж у
2009 р. [1]. Окрім цього, за результатами І півріччя 2010 р., простежувалося
відновлення ресурсної бази вітчизняних банків, зокрема, приріст депозитного
портфеля юридичних осіб становив 6% (до 123,5 млрд грн), а приріст
портфеля фізичних осіб – 13,7% (до 240,5 млрд грн) [7, с. 29]. Що, своєю
чергою, сприяло формуванню надлишкової ліквідності у банківській системі.
У 2011 р. загальний обсяг операцій з рефінансування банківських установ
сягав 28,9 млрд грн, що на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2010 р., причому обсяг
операцій прямого РЕПО становила 23,6 млрд грн (82%). Значна частка
операцій РЕПО у структурі кредитів рефінансування банків, в даний період,
була зумовлення потребами розвиту ринку державних цінних паперів [1]. За
2011 р., банками повернуто кредитів на загальну суму 29,5 млрд грн, з них
достроково – 8,6 млрд грн. Такому результату сприяла регулярна робота НБУ
щодо прискорення повернення заборгованості за кредитами рефінансування,
основна частка яких була надана під час загострення економічної та
фінансової кризи [1]. У 2012 р. загальний обсяг кредитів рефінансування
наближався до обсягів кризового 2008 р. і становили 97,6 млрд грн, що на
68,7 млрд грн більше, ніж у 2011 р. Пояснюється така ситуація поточною
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дефляційною динамікою, адже основна функція НБУ – підтримка цінової
стабільності: якщо інфляція йде в мінус, то НБУ збільшує обсяги операцій
РЕПО і проводить тендери з рефінансування. Крім того, в цей період банки
зверталися до НБУ за рефінансуванням для підтримки короткострокової
ліквідності, у т.ч. через підвищення її вартості на міжбанківському ринку [8].
У 2012 р. НБУ видавав нові кредити швидше, ніж банківська система
погашала старі. Зауважимо, що великі суми рефінансування були видані
проблемним банкам, які перебувають на етапі ліквідації [9, с. 37]. Це
свідчить про нездатність НБУ своєчасно виводити з ринку проблемні банки,
що негативно впливає на стабільність вітчизняної банківської системи.
Примітно і те, що нові порції рефінансування часто отримують банки, що не
повністю розрахувалися за старими боргами, але у великих обсягах купують
ОВДП. На початок липня 2012 р. в боржниках Нацбанку ходили більше 50
банків, загальна заборгованість яких досягла 69,3 млрд грн, тоді як на
початок року не перевищувала 65 млрд грн [10]. Проте, відповідно до даних
2010 р., ця заборгованість становила лише 32 млрд грн. У посткризові 2010–
2012 рр., в Україні рівень ліквідності банківської системи є задовільним і
необхідності в наступних антикризових кроках немає, проте НБУ для
підтримання відновлення зростання обсягів кредитування потрібно зробити
більше, ніж загальне регулювання ліквідності банківського сектора.
Висновки. Отже, проводячи дослідження механізму рефінансування у
період розвитку кризових явищ у банківській системі України, ми дійшли
висновку, що національний регулятор у зв‘язку із світовою фінансовоекономічною кризою передбачав настання в Україні банківської кризи, проте
не спромігся ефективно організувати регулювання, щоб не допустити, а
потім не дати можливості розвитку кризових явищ. Одним із прикладів такої
дезорганізації була розробка правил та механізмів рефінансування, яка
тривала весь час перебування банківської системи України у кризі.
Остаточно процес рефінансування був сформований вже в період стабілізації
роботи вітчизняних банків в Постановах ғ 259 від 30.04.2009 р., ғ 327 від
13.07.2010 р. та ғ 445 від 30.09.2010 р., які є чинними і до сьогодні із
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деякими змінами. НБУ справно виконує функцій кредитора останньої
інстанції, збільшуючи обсяги рефінансування в період банківської кризи,
проте він не був готовий до здійснення активної підтримки ліквідності
банківських установ в несприятливих умовах з дотриманням основних
принципів рефінансування банків на рівних, доступних та прозорих умовах, а
також не була відпрацьована система цільового використання ресурсів,
наданих НБУ для підтримки ліквідності проблемних банківських установ та
не була здійснена оцінка якості кредитного портфеля НБУ. Необхідним є
переймання принципів міжнародної практики в питаннях рефінансування, за
якими будь-який банк, у разі потреби, має впевненість в отриманні кредиту
центрального банку. Недоліки вітчизняної практики рефінансування, які
проявилися під час банківської кризи 2008 р., необхідно виправляти. Так,
потребує доопрацювання чинна нормативно-правова база, що зазнала вже
багатьох змін та виправлень. Передусім необхідно, щоб чинне правове
регулювання було спрямоване на оперативне рефінансування в екстренних
умовах. Для підвищення ефективності необхідно спростити процедуру
рефінансування шляхом активного використання такого інструменту як
операції на відкритому ринку з купівлі-продажу державних цінних паперів. А
також послабити вимоги до забезпечення та суттєво розширити список
забезпечення, зокрема необхідно дати можливість банкам отримувати
кредити рефінансування під забезпечення кредитного портфеля банку. Такі
кроки повинні активізувати кредитний ринок та сприяти досягненню
макроекономічної стабільності.
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УДК 336.226.11
В.О. Хатунцева
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Розглянуто динаміку надходження податку на доходи фізичних осіб до
зведеного бюджету України. Досліджено фактори, що впливають на
надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб.
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Ключові слова: оподаткування фізичних осіб, податок на доходи фізичних
осіб, зведений бюджет держави, податкові надходження, адміністрування
податку на доходи фізичних осіб
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими чи практичними завданнями. Податок на доходи фізичних осіб є
одним з найбільш значимих елементів податкової системи будь-якої держави
та займає особливе положення в числі податків, що сплачуються фізичними
особами. Податок на доходи фізичних осіб в умовах ринкових відносин є
одним з найважливіших економічних регуляторів і ефективним інструментом
реалізації завдань соціальної політики держави.
Нині діюча система оподаткування фізичних осіб є неідеальною. У
значній мірі це пояснюється тим, що у ході реформ зміни, що вносилися в
механізм оподаткування доходів, не носили системного характеру та були
обумовлені популізмом й необхідністю вирішення поточних завдань
розвитку держави. Тому особливої актуальності набуває вивчення податку на
доходи фізичних осіб у контексті формування зведеного бюджету та
виявлення недоліків його адміністрування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених
раніше

частин

загальної

проблеми.

Дослідженню

проблем

сучасної

податкової системи в цілому, а також податкової політики в сфері
оподаткування доходів фізичних осіб присвячені роботи вітчизняних вчених:
Є. Гордієнка,

Г. Котіної,

А. Нікітішина,

Л. Омелянович,

А. Славкової,

М. Степури, А. Соколовської, Л. Шаблистої, І. Чугунова, та інших. Проте,
окремі аспекти адміністрування податку на доходи фізичних осіб до цих пір
залишаються малодослідженими та потребують подальших наукових
розвідок.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення динаміки
надходження податку з доходів фізичних осіб до зведеного бюджету України
та

визначення

ряду

факторів,

які

адміністрування.
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негативно

впливають

на

його

Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Податки

формують

переважну частину доходів зведеного бюджету та є основним джерелом
фінансування діяльності держави. Одночасно за допомогою податків
регулюється рівень доходів платників податків. Відомо, що інтереси держави
та платників податків у сфері оподаткування не збігаються. Метою платників
податків є зниження податкового тягаря й збільшення обсягу одержуваних
благ. Основними ж завданнями податкової політики держави є: забезпечення
регулярних і стабільних надходжень фінансових ресурсів до бюджету,
здійснення

загальнодержавних

соціально-економічних

програм,

стимулювання прогресивного розвитку економіки.
Податок на доходи фізичних осіб в Україні є таким, що дозволяє
поєднувати фіскальні інтереси щодо наповнення доходної частини бюджетів
та

досягнення

мети

регулювання

міжбюджетних

відносин,

оскільки

Бюджетним кодексом закріплено надходження від цього податку за міськими,
сільськими та селищними бюджетами. Варто зазначити, що податок на доходи
фізичних осіб є одним з ефективних «вбудованих стабілізаторів» економічного
циклу, оскільки специфіка його бази оподатковування сприяє тому, що він
порівняно плавно реагує на швидкі економічні підйоми і спади. Даний податок
є також вагомим фактором впливу на поведінку громадян, на мотивацію їх
професійної діяльності, задоволення їх споживчих вподобань, стимулювання
до заощаджень та інвестицій [1, с. 157].
У 2006-2014 рр. податок на доходи фізичних осіб забезпечував в
середньому 15,48% від загального обсягу доходів зведеного бюджету
України та мав стабільну тенденцію до зростання, за винятком кризового
2009 р. (рис. 1).
Як свідчать дані рис. 1, у 2006-2014 рр. від‘ємний приріст надходження
податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України
спостерігався лише у 2009 р. – -3,1% порівняно з попереднім роком. На таке
зменшення надходжень негативно вливала низка факторів, зумовлених
світовою фінансовою кризою, а саме: збільшення кількості працівників, які
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знаходилися в адміністративних відпустках; переведення працівників на
скорочений графік роботи; зростання чисельності безробітного населення;
зменшення

виплат

преміальних

коштів

та

різноманітних

надбавок

працівникам.

15,42

15,11

10 000,0

22 791,1

30 000,0

32,0%

-3,1%

44 485,3

45 895,8

40 000,0
34 782,1

14,7%

18,0%

60 224,5

млн грн

50 000,0

20 000,0

15,29

13,27

51 029,3

60 000,0

15,41

13,1%

6,0%

72 151,1

70 000,0

16,30

16,23
68 092,4

15,81

16,49
4,2%

75 203,0

80 000,0

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

52,6%

2,00

0,0

0,00
2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Податок на доходи фізичних осіб

Частка ПДФО у загальних доходах ЗБ

Рис. 1. Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до
зведеного бюджету України у 2006-2014 рр.*
* Джерело: розраховано та складено автором на основі [2]

Найбільший темп приросту надходжень податку на доходи фізичних
осіб відбувся у 2007 р. – 52,6% порівняно з попереднім роком. На зростання
обсягів надходжень вплинуло збільшення з початку 2007 року ставки
оподаткування з 13 до 15% [3], зростання мінімальної заробітної плати та
фонду оплати праці. Рівень мінімальної заробітної плати у 2007 році
збільшувався тричі: з 1 квітня – до 420 грн., з 1 липня – до 440 грн. та з 1
жовтня – до 460 грн. Річний приріст середньомісячної заробітної плати у
2007 році становив 17,9% [4].
Протягом 2010-2013 рр. надходження податку на доходи фізичних осіб
до зведеного бюджету України характеризувалися стабільною тенденцією до
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зростання. До основних чинників, які сприяли цьому, можемо віднести:
підвищення

мінімальної

заробітної

плати;

підвищення

прожиткового

мінімуму на одно працездатну особу; часткову легалізацію виплати
заробітної

плати;

низькооплачуваних

позитивні
верств

тенденції

населення

через

до

зростання

підвищення

доходів

мінімальних

державних соціальних гарантій; зростання змішаних доходів домашніх
господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності, тощо.
При цьому темпи зростання надходжень податку на доходи фізичних
осіб у 2010-2014 рр. щорічно зменшувались. Існує думка, що збільшення
надходжень від цього податку забезпечити досить важко, оскільки органи
місцевого

самоврядування

не

мають

реального

впливу

на

базу

оподаткування, ставки, правила адміністрування, які визначаються на
центральному рівні. На сьогоднішній день справді існує значний резерв
збільшення надходжень до місцевих бюджетів, пов‘язаний із детінізацією
економіки та легалізацією заробітної плати. Проте, реальні повноваження у
органів місцевого самоврядування щодо застосування дієвих заходів до
суб‘єктів

господарювання,

які

виплачують

заробітну

плату

нижче

мінімальної та ухиляються від сплати податків, відсутні. Неможливо
розраховувати на те, що бізнес, який більше 20 років перебував в «тіні»,
відразу вийде з неї. Особливо з врахуванням того, що офіційними
концепціями реформування податкової системи не передбачалися «амністії
капіталів» та дієві механізми перетворення органів адміністрування податків
із фіскальних в сервісні служби. На наш погляд, без радикального кадрового
оновлення це неможливо.
Зважаючи на вищезазначене, в останні роки було здійснено комплекс
організаційних,

правових

та

економічних

заходів,

спрямований

на

використання наявних і прихованих можливостей стягнення податку на
доходи фізичних осіб. Зокрема, було започатковано підходи до прогресивного
оподаткування доходів громадян, що, крім іншого, заслуговує уваги і з
погляду забезпечення соціальної справедливості [5, с. 37;]. Крім того, окремі
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види доходів оподатковуються податком диференційовано – за ставками 5, 10
або 30%.
Що ж до адміністрування податку на доходи фізичних осіб, то воно
досить специфічне. З технічної точки зору цей податок характеризується
легкістю управлінських процесів, але за умови високої платіжної дисципліни
й ефективної системи контролю за достовірністю та повнотою декларування
доходів громадян. Проте, практично неможливо розрахувати і оподаткувати
доход, який отримує індивідуум за користування власною квартирою,
будинком, автомобілем, так званий «неофіційний доход». Це провокує в усіх
країнах вилучення подібних доходів з бази оподаткування, і, як наслідок,
призводить до значних скорочень потенційних надходжень. Значимою
проблемою в Україні є елементарна неграмотність населення у сфері
оподаткування: велика частина громадян держави навіть не знайома з
обов‘язком декларувати деякі свої доходи і сплачувати з них податок.
Тому, одним із основних чинників забезпечення зростання надходжень
від податку на доходи фізичних осіб є удосконалення його адміністрування,
зокрема вжиття цілеспрямованих заходів фіскальних органів, спрямованих на
збільшення кола платників, налагодження чіткої, максимально тісної
співпраці з ними та підвищення податкової культури [6, с. 35].
Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Таким чином, податок на доходи фізичних осіб є однією із
найвпливовіших форм взаємовідносин між державою, органами місцевого
самоврядування і громадянами з приводу утримання частини доходів з останніх
для створення грошових фондів державного й місцевого значення. На сьогодні
пріоритетним завданням для держави, залишається удосконалення податкової
системи у сфері нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб,
шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, що
стосуються постійного контролю за платниками податків та моніторингу їх
діяльності. Особливого значення в процесі реалізації цього завдання набуває
створення ефективного та дієвого механізму оподаткування доходів фізичних
осіб. Адже саме ці дії призведуть до стабільного, повноцінного та своєчасного
надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету держави.
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УДК 336:504
Л.І.Чаплінська
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Розглянуто фінансове забезпечення охорони навколишнього природного
середовища. Окреслено концептуальні підходи до визначення сутності
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охорони

навколишнього

економічного

явища,

що

природного
відображає

середовища
сферу

як

об'єктивного

найбільш

інтегрованих

економічних стосунків, пов'язаних з розподілом і перерозподілом ВВП з
метою збереження, відновлення та поліпшення навколишнього природного
середовища. Встановлено пріоритетність цільового спрямування фінансових
ресурсів на здійснення природоохоронних заходів в Україні.
Ключові

слова:

фінансове

забезпечення,

охорона

навколишнього

природного середовища
Охорона
використання

навколишнього
природних

природного

ресурсів,

середовища,

забезпечення

раціональне

екологічної

безпеки

життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та
соціального розвитку країни.
В Україні ознаки погіршення екологічного стану довкілля стають все
помітнішими – це забруднення атмосферного повітря, поверхневих та
підземних вод, порушення земель, забруднення ґрунтів і погіршення якості
продуктів харчування. За останні роки в економіці держави з‘явилися
позитивні зміни, але це суттєво не позначилось на покращенні якісних
показників стану довкілля. Застарілі основні виробничі фонди і технології
зумовлюють техногенне перевантаження довкілля. Через брак коштів
модернізація

обладнання

та

створення

екологічно

безпечних

ресурсозберігаючих виробництв відбуваються дуже повільно.
Нині спостерігається невпорядкованість фінансового забезпечення
природоохоронної діяльності, низька ефективність системи управління
охороною навколишнього природного середовища. За таких умов на перший
план висувається проблема формування нових нетрадиційних джерел
фінансового забезпечення природоохоронних заходів. У зв‘язку з обмеженим
обсягом бюджетних ресурсів важливим завданням держави є заохочення
суб‘єктів

господарювання

до

здійснення

природоохоронних

заходів.

Вищесказане вказує на актуальність фінансового забезпечення охорони
навколишнього природного середовища.
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Окремі аспекти фінансового забезпечення охорони навколишнього
природного середовища знайшли відображення у працях вітчизняних учених:
В.І Андрейцева, В.В. Буряковського, О.Д. Василика, О.О. Веклича, А.С. Глущенко,
О.Л.

Кашенко,

М.П.

Кучерявенко,

М.І.

Савлука,

В.М.

Суторміної,

В.М. Трегобчука, В.М. Федосова, М.Г. Чумаченка, С.І. Юрія та інших.
Але, враховуючи цінність наукових праць вищезгаданих вчених
вважаємо, що фінансове забезпечення охорони навколишнього природного
середовища у державі висвітлено недостатньо. У сукупності вищевикладене
зумовило вибір теми роботи та обумовлює її актуальність.
Екологічна ситуація, що склалася впродовж тривалого періоду через
нехтування об‘єктивними законами розвитку й відтворення природноресурсного комплексу в Україні має кризовий характер. Внаслідок
структурних деформацій економіки, переважаючого розвитку сировинновидобувних, екологічно найнебезпечніших галузей промисловості різко
погіршилася

екологічна

ситуація.

адміністративно-командні

методи

Продовжують

вирішення

застосовуватися

екологічних

проблем,

спостерігається спад у відтворенні земельних і водних ресурсів, повітряного
басейну. Окреслені чинники, як і відсутність необхідних обсягів інвестицій
для оновлення технологій та здійснення природоохоронних заходів, а також
недостатнє фінансування, спричинили незадовільний стан довкілля. Можна
відмітити, що видатки з державного бюджету на охорону навколишнього
природного середовища займають лише 1,22% у загальній сумі видатків, що
становить 0,25% ВВП [2,
Необхідно

с. 15-16].

відмітити,

що

охорона

навколишнього

природного

середовища є однією з найважливіших складових сучасного економічного
розвитку суспільства. Тому проблеми з її станом мають загальнонаціональне,
регіональне та місцеве значення, займають одне з найважливіших місць в
економічній діяльності держави.
Ми можемо констатувати, що охорону навколишнього природного
середовища можна розглядати, по-перше, як об‘єктивне економічне явище;
по-друге, за змістом – як чітко окреслену сферу соціально-економічної
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діяльності, пов‘язану з природоохоронними програмами відповідно до
економічної функції держави; по-третє, за формою – як сукупність заходів,
спрямованих на збереження, відновлення, поліпшення навколишнього
природного середовища та природно-ресурсного потенціалу; по-четверте, як
організаційно-структуровану

систему.

Тільки

такий

комплексний

різносторонній підхід до трактування цього важливого поняття може сприяти
визначенню місця та ролі охорони навколишнього природного середовища в
економічній діяльності держави, науково-обгрунтованому підходу до
розробки моделі господарського механізму природоохоронної діяльності та
механізму фінансового забезпечення даної галузі в умовах погіршення
екологічної ситуації та ринкових трансформацій у нашій державі.
Загальновизнано, що фінансове забезпечення може здійснюватися у
формах самофінансування, кредитування й зовнішнього фінансування. За
змістом фінансове забезпечення є законодавчо визначеною сукупністю
заходів, спрямованих на створення фінансової бази для досягнення певних
цілей. По суті, фінансове забезпечення – це певна система джерел і форм
фінансування розвитку економічної та соціальної сфер суспільства.
Економічна діяльність держави у сфері охорони навколишнього
природного середовища забезпечується за допомогою таких елементів як:
система економічних інструментів охорони навколишнього природного
середовища, система фінансування природоохоронних заходів, платність
природокористування, ціноутворення на первинні і вторинні ресурси з
урахуванням економічного фактора, створення ринку природних ресурсів,
формування грошових фондів і резервів для фінансування природоохоронних
заходів, екологічне страхування, екологічне кредитування, створення
механізму реалізації державних і регіональних екологічних програм. У
такому контексті переконуємось, що позитивні результати цієї діяльності
можуть бути досягнені за умови належного фінансового забезпечення
екологічних програм.
Відповідно до викладеного правомірним є розуміння фінансового
забезпечення природоохоронної діяльності як законодавчо усталеної системи
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джерел і форм фінансування сфери охорони навколишнього природного
середовища.
Практика свідчить про недостатню дієвість механізму фінансування
природоохоронних заходів, що пояснюються такими причинами [5, С. 147]:
– недосконалість нормативно-правової бази щодо державної підтримки
природоохоронної діяльності;
– низький рівень бюджетної дисципліни у сфері охорони навколишнього
природного середовища;
– розбалансованість дохідної та видаткової частин системи фінансування
природоохоронних заходів;
– недостатність інформації щодо реальної вартості екологічних збитків
для суспільства;
– нестабільність податкової системи та організаційного механізму
екологічного регулювання;
– обмеженість фінансових ресурсів і низька ефективність використання
коштів на природоохоронні заходи;
– низька концентрація коштів на пріоритетних напрямах, розпорошення
їх по інших фондах і заходах, які не розв'язують основних екологічних
проблем.
Враховуючи

вищенаведене

можна

стверджувати,

що

вирішення

недоліків охорони довкілля тісно пов‘язано з пошуком надійних джерел
фінансових ресурсів для цих цілей. Нині у державі такими джерелами є:
кошти державного та місцевих бюджетів; фонди охорони навколишнього
природного середовища (екологічні фонди всіх рівнів); власні кошти
підприємств, установ, організацій; кредитні ресурси; добровільні внески;
страхові фонди; іноземні надходження та інвестиції; інші кошти.
Нагадаємо, що обсяги фінансових ресурсів охорони навколишнього
природного

середовища,

їхні

джерела

та

напрями

використання

визначаються у процесі фінансового планування. Що стосується проблеми
вибору оптимальних джерел формування фінансових ресурсів охорони
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навколишнього

природного

середовища

вважаємо

може

успішно

вирішуватися з урахуванням фінансових можливостей держави та суб‘єктів
господарювання, ступеня впливу виробничих процесів господарюючих
суб‘єктів на навколишнє середовище та на обсяг використання природних
ресурсів, потреби суспільства у ресурсах для виконання державних,
регіональних та місцевих екологічних програм.
Здійснений

аналіз

формування

бюджетних

ресурсів

на

охорону

навколишнього природного середовища свідчить, що за останні роки у
зведеному бюджеті України передбачалося поступове зростання загальної суми
надходжень екологічних платежів у середньому на 1,4 млрд. грн. щорічно.
Однак, у 2011-2013 роках спостерігається хронічне невиконання планових
завдань, що обумовлене, у першу чергу, недовиконанням планових показників.
Узагальнюючи можна стверджувати, що сучасна екологічна ситуація в
Україні набуває загрозливого стану. Зважаючи на розглянуті проблеми,
основними завданнями для держави за цих умов стають:
– розробка стратегії подолання екологічної кризи в Україні та
пристосування до неї господарського механізму;
–

завершення роботи, пов‘язаної з розробкою та прийняттям у сфері

охорони навколишнього природного середовища всіх необхідних законів та
інших нормативних актів, норм, стандартів;
–

визначення

принципів

екологічної

оптимізації

охорони

навколишнього середовища, на основі яких розроблятимуть загальнодержавні
комплексні програми екологізації охорони природи й експлуатації природних
ресурсів як бази для життєдіяльності майбутніх поколінь;
–

врахування

регіональних

особливостей

при

формуванні

екологічної політики.
Отже, досягнення належного рівня фінансового забезпечення охорони
навколишнього

природного

середовища

реально

можливе

за

умови

обов‘язкового використання таких елементів як нормативно-правова база,
екологічні

програми, державний

екологічний

контроль, ліцензування

діяльності, екологічна експертиза, правила і стандарти, екологічна освіта і
виховання, міжнародне співробітництво. Таким чином, шляхи удосконалення
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фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища
сприятимуть підвищенню ефективності використання фінансових ресурсів у
галузі екології в Україні.
Список використаних джерел:
1. Концепція національної екологічної політики України на період до
2020 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.10.2007

ғ

880-р.

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://www.kmu.gov.ua.
2. Веклич О.О. Сучасні тенденції фінансового забезпечення природоохоронної діяльності в Україні / О.О. Веклич // Фінанси України. – 2013. –ғ 11.
3. Веклич О.О. Екологічна неконструктивність функціонування механізму
фінансового забезпечення природоохоронної діяльності / О.О. Веклич //
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Регіональний
розвиток України: проблеми та перспективи. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 155.
4. Кашенко О.Л. Механізми фінансового і правового регулювання у
природокористуванні / О.Л. Кашенко // Фінанси України. – 2012. – ғ 2. –
С. 141-146.
5. Погріщук Г.Б. Проблеми бюджетного фінансування охорони довкілля
в Україні / Г.Б. Погріщук // Вісн. нац. ун-ту водного господарства та
природокористування. – Економіка. – Ч. 1. Вип. 4 (44). – Рівне, 2008. – С. 147.
УДК 336:77
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Розглянуто кредитоспроможність суб’єктів господарювання в Україні.
Увагу приділенно проблемам вітчизняного підприємництва.. Виокремлено
фактори, які впливають на процеси формування вимог до кредитоспроможності
817

позичальників. Встановлено, що кредитоспроможність позичальників тісно
пов’язується з вартістю кредитних послуг, видами кредитів, формами
кредитування, залежить від розвитку інфраструктури кредитних ринків,
попиту і пропозиції кредитних ресурсів на кредитних ринках.
Ключові слова: кредитоспроможність, платоспроможність, кредитори,
позичальники, суб’єкти господарювання, кредитні відносини
Постановка проблеми. В Україні дослідження кредитних відносин
відбувається в умовах реструктуризації вітчизняної економічної системи,
адаптації її до умов ринкової системи господарювання. Однією з основних
причин, які ускладнюють процеси розвитку підприємництва в Україні,
знижують

ефективність

функціонування

підприємницького

сектора

економіки, є високий рівень заборгованості між суб‘єктами господарювання,
між ними та державою, населенням. Значна кількість збиткових підприємств
суттєво обмежує можливість використання основних фінансово-грошових
інструментів ринкової економіки, зокрема кредитних відносин.
Низька платоспроможність вітчизняних підприємницьких структур
підвищує кредитні ризики, спонукає банківські установи приймати обережні
рішення, обмежувати кредитні стосунки. Саме така ситуація сформувалася в
Україні, де переважають на теперішній час короткострокові кредити. Це
ускладнює роботу банківських установ і не дає можливості позичальникампідприємцям вирішувати важливі проблеми перспективного характеру [3].
Зарубіжний досвід показує, що кредит і кредитні відносини в ринковій
економіці є не тільки її невід‘ємною складовою, а й активним фактором
(джерелом) її розвитку. Питанням формування кредитних відносин, вибору
найбільш раціональних у дослідженнях західноєвропейських фахівців
надається велика увага.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Теоретичні

аспекти

кредитоспроможності суб‘єктів господарювання досить чітко висвітлені в
роботах І. Бланка, П. Бєлєнького, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Гребеник,
М. Долішнього, А. Даниленка, В. Загорського, А. Єпіфанова, Б. Луціва,
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А. Мороза, В. Міщенка, М. Козоріз, Т. Смовженко, І. Тивончука,
В. Федосова, С. Юрія та інших. Однак багато питань щодо формування
кредитних відносин у державі залишаються відкритими, щ й обумовлює
вибір та актуальність теми роботи.
Формування цілі статті. Метою даної статті є дослідження теоретичних
аспектів

кредитоспроможності

суб‘єкта

господарювання

в

умовах

сьогодення.
Виклад основного матеріалу. У ринкових умовах господарювання
особлива

увага

повинна

приділятись

оцінці

кредитоспроможності

позичальників. При цьому позичальником у різних ситуаціях може
виступати будь-який суб‘єкт господарювання: держава, підприємство,
банківська установа і будь-яка інша фінансова й не фінансова структура [2].
В

економічній

теорії

пропонуються

різні

методи

оцінювання

кредитоспроможності позичальників, що зумовлює необхідність вибору
найбільш

раціональних

кредитоспроможності

з

них.

позичальника

Більш

того,

потрібно

на

основі

формувати

оцінки

стратегію

кредитних відносин. У вітчизняній економіці такі питання потребують
поглибленого

дослідження

й

обґрунтувань

щодо

вибору

найбільш

раціональних форм взаємодії кредиторів і позичальників.
Аналіз макроекономічної ситуації, що сформувалася в Україні за останні
роки, свідчить про наявність позитивних умов для розширення кредитних
відносин між їх суб‘єктами, у ролі яких як кредитодавцями, так і
позичальниками можуть виступати комерційні банки та інші фінансові й
нефінансові підприємницькі структури. Однак проблемним питанням в
успішному використанні сприятливої для цих суб‘єктів ситуації в країні
залишається забезпечення повного і вчасного повернення наданих кредитів.
На теперішній час рівень неповернення кредитів залишається високим, що
підвищує фінансовий і, зокрема, кредитний ризик комерційних банків,
знижує ефективність кредитної діяльності як кредиторів, так і позичальників.
Розв‘язання проблеми потребує посилення уваги до питань, пов‘язаних із
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визначенням факторів, що впливають на неповернення позичальником
наданих кредитів, обґрунтуванням напрямів удосконалення кредитних
відносин та механізмів їх реалізації [1].
Аналітичний

огляд

вітчизняних

і

зарубіжних

публікацій

з

досліджуваних питань показав, що в економічній теорії існують різні
погляди і трактування сутності кредитоспроможності як основного критерію
у

формуванні

кредитних

відносин,

відсутня

єдина

загальновизнана

методологічна база щодо кількісної оцінки рівня цього показника. У
практичній діяльності переважає індивідуальний підхід, коли кожен
позичальник або кредитор формує свої методичні підходи і вимоги щодо
визначення рівня кредитоспроможності. Така ситуація призводить не тільки
до ускладнення взаємовідносин між кредиторами і позичальниками, вимагає
додаткових зусиль при узгодженні їх інтересів, а й знижує ефективність
кредитних операцій, підвищуючи витрати на оплату додаткових послуг
консалтингових компаній або утримання спеціальних служб [3].
З особливою гостротою проблемні питання, пов‘язані з визначенням
кредитоспроможності позичальників, виникли в Україні на етапі переходу
від

адміністративно-командної

економіки

до

ринкової.

Дослідження

показали, що формування кредитних відносин в умовах перехідної економіки
відбувалося під впливом спецефічних і суперечливих факторів, які вплинули
на процеси формування вимог до кредитоспроможності позичальників. До
таких факторів у роботі віднесено:
- замкненість вітчизняної соціалістичної економіки і невизнання переваг
ринкової системи господарювання;
- однозначність трактування економічних законів і його висвітлення в
економічній літературі з відповідною підготовкою фахівців, а відтак і брак
належної кількості спеціалістів у сфері фінансово-кредитних відносин при
переході від адміністративно-командної економіки до ринкової;
- хаотичність розвитку підприємницьких структур та брак інформації,
яка характеризує діяльність засновників і власників;
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- невідпрацьованість законодавчих актів, які регламентують і регулюють
фінансово-кредитні відносини між кредитодавцями і позичальниками;
-

нерозвиненість

ринкової

інфраструктури,

включаючи

фондові,

фінансові, грошові ринки [4].
Зазначимо, що дія перелічених факторів в умовах відсутності
довгострокової

стратегії

розвитку

національної

економіки,

наявності

протиріч сприяла тому, що в Україні сформувалася ситуація, яка
характеризується високим рівнем неповернення кредитів. Дослідження
показали, що в Україні заборгованість за кредитами, наданими комерційними
банками підприємницьким структурам, є значно вищою, ніж у розвинутих
державах

з

ринковою

кредитоспроможності

економікою.

позичальників

У

такій

набуває

ситуації
не

визначення

тільки

особливої

актуальності, а й потребує розроблення відповідної методологічної основи
для її кількісного виміру [5].
На нашу думку, оцінка рівня кредитоспроможності позичальника
повинна здійснюватися, виходячи зі спільних інтересів суб‘єктів кредитних
відносин. Надто високі вимоги до позичальника кредитних ресурсів з боку
кредитодавця призводять до втрати клієнтів. До теперішнього часу такі
питання не були актуальними для комерційних банків України, оскільки
попит на кредитні ресурси перевищував можливості їх забезпечення. За
останні роки ситуація на кредитних ринках змінюється в напрямах
збільшення

пропозицій

кредитних

ресурсів.

Відповідно

повинні

лібералізуватися вимоги до надання кредитних ресурсів при забезпеченні
надійної інформації стосовно кредитоспроможності позичальників.
Спільність мети кредитора і позичальника при формуванні кредитних
відносин

виявляється

в

намаганні

досягнення

ними

максимальної

прибутковості. У першому випадку це досягається за рахунок раціонального
розміщення кредитних ресурсів, а в другому – за рахунок їх ефективного
використання на виробництві, включаючи розширення обсягів виробництва і
ринків збуту, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції,
здійснення активної інноваційної діяльності тощо.
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Кредитоспроможність позичальників тісно пов‘язується з вартістю
кредитних послуг, видами кредитів, формами кредитування, залежить від
розвитку інфраструктури кредитних ринків, попиту і пропозиції кредитних
ресурсів на кредитних ринках. Наявність спільної мети в кредиторів і
позичальників та різних шляхів і механізмів їх реалізації кожним суб‘єктом
кредитних відносин зумовлює можливість формування ними різних вимог до
оцінювання кредитоспроможності [2].
Можна відзначити, що більшість методів, які використовуються для
оцінювання кредитоспроможності, враховують інтереси банків-кредиторів.
При цьому більшість вітчизняних банків, орієнтуючись на сучасні кредитні
ринки

україни,

формують

вимоги

в

основному

до

оцінювання

кредитоспроможності позичальників на короткостроковий період. Однак у
процесі побудови кредитних відносин автор вважає за необхідне зважати і на
інтереси

підприємницьких

структур-позичальників,

які

полягають

у

можливості отримання кредитів на якомога більший строк за порівняно
невисокі проценти.
Висновок. Отже, у результаті оцінки й аналізу кредитоспроможності
суб‘єктів підприємницької діяльності було виявлено низку проблем,
розв‘язання яких потребує реалізації рішень на державному рівні,
включаючи прийняття законів, які би підвищували відповідальність
позичальників за цільове використання кредитних ресурсів, удосконалення
механізмів реалізації чинного законодавства про банкрутство, зниження
податкового тиску на вітчизняних товаровиробників тощо. Одночасно зазначимо, що

значну

частину

кредитоспроможності,

негараздів,

підприємницькі

пов‘язаних
структури

зі

забезпеченням

здатні

вирішувати

самостійно, використовуючи для цього сучасні досягнення у сфері
фінансового менеджменту, розробляючи механізм щодо зниження кредитних
ризиків та стратегію формування кредитних портфелів, забезпечуючи
достовірність інформаційних потоків, які характеризують фінансовий стан
підприємств, ефективність використання кредитних ресурсів.
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Ю.І. Чередниченко
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торгово –економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті визначено основні напрями реформування місцевих бюджетів в
Україні: зміцнення прибуткової бази місцевих бюджетів; впорядкування
основних витратних повноважень між рівнями бюджетів на основі
принципу субсидіарності; підвищення ефективності управління засобами
місцевих бюджетів, а також здійснені реформи щодо удосконалення
місцевих бюджетів.
Ключові

слова:

місцеві

бюджети,

соціально-економічний

розвиток,

бюджети місцевого самоврядування, бюджетна система України,делеговані
повноваження,територіальна громада.
Постановка проблеми. На сьогодні розвиток України та її регіонів
здійснюється під впливом геополітичних та внутрішніх викликів зростання
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відкритості економіки, що вимагає змін у підходах до стратегічного розвитку
регіонів України та визначення цілей державної політики регіонального
розвитку на перспективу.
Зміни мають

бути зосереджені на розвитку

концентрації фінансових ресурсів

територій на основі

та створення умов для конкурентного

розвитку всіх регіонів. Чітке розуміння нерівномірності регіонального
розвитку

повинно

розв‘язання

сприяти

спрямуванню

проблем забезпечення

регіональної

рівних можливостей

політики

на

провадження

економічної діяльності для населення та бізнесу, розвитку і стимулювання
конкурентних засад економіки, а також рівного доступу населення до
соціальних, адміністративних та інших послуг, що забезпечують можливість
самореалізації. Саме тому потрібно переглянути та удосконалити процес
державного управління соціально-економічним розвитком країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми функціонування
місцевих фінансів досліджували економісти: О. Близнюк, Т. Бондарчук, О.
Бутенко, Т. Бутурлакіна, Т. Гринько,А. Зюнькін, Л. Калашнікова, І.
Карпухно, П. Качур, Л. Коваленко,С. Ковальчук, В. Кравченко, І. Луніна, Г.
Машко, С. Міщенко,С. Науменкова, А. Нечай, Г. Придатко, І. Сазонець, В.
Стоян, І. Федів Е. Фишко, Т. Черничко по-різному бачать перспективи
розвитку місцевих фінансів в Україні.
Формулювання цілей статті й аргументування актуальності поставленого
завдання. Метою даної роботи є визначення фінансової основи місцевого
самоврядування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Сучасна структура місцевих фінансів
України була визначена Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» [2]. Принципи бюджетної системи України, її структура, основи
бюджетного процесу і міжбюджетних відносин, відповідальність за
порушення бюджетного законодавства визначені Бюджетним кодексом
України. [1]
Місцеві фінанси являють собою систему формування, розподілу і
використання грошових і інших фінансових ресурсів для забезпечення
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місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань як власних,
так і делегованих [14].
Суть місцевих фінансів проявляється в економічних відносинах, а їх
структура

представляє

собою

сукупність

бюджетів

місцевого

самоврядування, спеціальних бюджетних фондів цільового призначення;
позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування; фондів грошових
коштів комунальних банків, якщо їх статутний капітал утворюється за
рахунок

коштів

місцевого

самоврядування;

фондів

комунальних

підприємств, установ і організацій; кредит [16, с. 10].
Центральною ланкою місцевих фінансових ресурсів є місцеві бюджети,
які, у свою чергу, поділяється на два рівні. Перший рівень складають
бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення,
районів у містах. Другий рівень – Бюджет АРК, обласні бюджети, районні
бюджети. Характерною особливістю системи місцевих бюджетів, що
склалася в Україні, є те, що вони формуються і використовуються, згідно з
Бюджетним кодексом України, за принципом самостійності. [17]
Бюджетний процес в умовах представницької демократії завжди є
процесом пошуку шляхів розв‘язання низки суперечностей:
– між інтересами громадян як платників податків, зацікавлених у їх
зниженні, та як споживачів суспільних благ, що фінансуються за рахунок тих
самих податків [10];
– між інтересами різних груп платників, кожна з яких не проти
долучитися повною мірою до споживання суспільних благ, переклавши тягар
їх фінансування на інших;
– між виконавчою та законодавчою гілками влади.
– між інтересами платників та інтересами державного апарату
(державної бюрократії), зацікавленого у розширенні контрольованого ним
обсягу

фінансових

ресурсів

і,

відповідно,

навантаження на платників [10].
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підвищенні

податкового

На сьогодні є необхідність проведення адміністративно-територіальної
реформи і фінансової децентралізації в Україні, що вимагатиме пошук
шляхів

зміцнення

самоврядування

в

власних

доходів

Україні.

Це

бюджетів

зумовлено

органів

місцевого

необхідністю

створення

інституційних і правових принципів місцевого соціально-економічного
розвитку,

забезпечення

місцевих

бюджетів

реальними

фінансовими

ресурсами з метою ефективного здійснення повноважень органів місцевого
самоврядування. І абсолютно правомірно Г. Машко звертає особливу увагу
на необхідність ―…чіткого розмежування функцій гілок місцевої влади –
державної адміністрації і органів місцевого самоврядування ‖ [13, с. 7].
Необхідність проведення реформи у сфері місцевих бюджетів
обумовлена також широким переліком задекларованих державою соціальних
зобов‘язань;

нерівномірністю

темпів

соціально-економічного

розвитку

регіонів; високим рівнем дотаційності місцевих бюджетів. [17].
Система міжбюджетних відносин України потребує подальшого
вдосконалення з метою забезпечення ефективності діяльності муніципальних
утворень в рішенні питань місцевого значення і підвищення якості послуг,
що

надаються

юридичним

і

фізичним

особам

органами

місцевого

самоврядування. Дана державно-управлінська діяльність являє собою
складний процес, який має відповідати певній послідовності. [15].
Основними етапами реформування вважаємо:
1) створення правової база для реалізації цілей державної регіональної
фінансової політики (основне завдання – забезпечення єдиних стандартів
якості життя на всій території країни);
2) проведення адміністративно-територіальної реформи;
3) розробка організаційних механізмів досягнення цілей державної
регіональної фінансової політики (територіальне планування, програми
соціально-економічного розвитку регіонів, створення міжнародних регіонів
економічного співробітництва);
4) законодавче закріплення оновленої бюджетної системи, принципів її
формування та учасників бюджетного процесу;
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5) запровадження і використання арсеналу фінансових інструментів
досягнення її цілей (спеціальні бюджетні режими для місцевої влади,
податкові пільги, створення сприятливих умов для розвитку дрібного бізнесу
тощо). [11]
Реформи у сфері місцевих бюджетів відповідно до стратегічного
завдання регіональної політики повинні створювати умови для підвищення
конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх стійкого розвитку, високої
продуктивності виробництва і зайнятості населення. [12]
Кабінетом Міністрів було видано розпорядження «Про схвалення
концепції реформування

місцевого самоврядування та територіальної

організації влади в Україні» від 1.04.2014 року. [4]
Для забезпечення координації дій органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування щодо підготовки змін до законодавства України,
визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань
удосконалення системи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та їх територіальної основи прийнято було

наказ «Про

утворення Робочої групи з питань реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади»
Положення

про

Робочу

групу

з

17 березня 2014 р. та затверджено
питань

реформування

місцевого

самоврядування та територіальної організації влади [5].
Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків
формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної
організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого
середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних
послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів
громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження
інтересів держави та територіальних громад.
Завданням Концепції є:
- забезпечення доступності та якості публічних послуг;
- досягнення оптимального розподілу повноважень між органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;
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- визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності
органів місцевого самоврядування органів виконавчої влади з метою
забезпечення доступності та належної якості публічних послуг, що
надаються такими органами;
- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних
умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування
власних і делегованих послуг [5].
Щоб вирішити завдання на місцевому рівні, необхідно об‘єднати
зусилля територіальних громад, а також забезпечити фінансову підтримку з
боку держави. Саме з цією метою був розроблений Верховною Радою проект
Закону «Про добровільне об‘єднання територіальних громад». [3]
Його основним завданням є чітке встановлення законодавчого
врегулювання правових, економічних, соціальних та організаційних відносин
у сфері між муніципального співробітництва для більш ефективного
виконання органами місцевого самоврядування власних повноважень,
надання якісних та ощадливих послуг місцевому населенню, розвитку
територіальних громад.
На забезпечення більш ефективного здійснення виконавчої влади на
місцях,

розмежування

повноважень

адміністрацій

і

місцевого

самоврядування, створення умов, необхідних для їх конструктивного
співробітництва, була спрямована нова редакція Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» [6].
Щоб підвищити рівень самодостатності місцевих бюджетів потрібно
укріпити дохідну базу, шляхом удосконалення податкового законодавства
відповідно до напрямів реформування податкової системи, зокрема системи
місцевих податків і зборів, механізму здійснення зарахування податку з
доходів фізичних осіб .
Науково обґрунтовані заходи зміцнення дохідної бази місцевих
бюджетів викладені Г. Машко, вони полягають в: упровадженні механізму
бюджетування; створенні центрів фінансового обліку та центрів фінансової
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звітності; створенні механізму балансування територіального бюджету;
стратегічному управлінню фінансами території [13, с.16].
Необхідним є ділення податків і зборів (обов‘язкових платежів) між
Державним і місцевими бюджетами. Існуюча система не забезпечує
стабільний дохід до місцевих бюджетів, тому важливим фактом є передання
в повному обсязі окремі джерела поповнення бюджетів у доходи місцевим
бюджетам.
Саме для реформування податкової системи було розроблено Проект
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законів України (щодо податкової реформи). [7]
Зазначений законопроект спрямований на покращення умов ведення
бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в
міжнародних рейтингах, а також підвищення ефективності використання
ресурсів економіки, зокрема, зменшення витрат підприємств на визначення
податкових зобов'язань і складання податкової звітності та держави – на
адміністрування податків. Збільшення обсягів виробництва буде позитивно
відображатися на доходах місцевих бюджетів, то з‘явиться і зацікавленість у
розробці нових методів управління територією.
Щоб удосконалити бюджетні правовідносини і значно підвищити
фінансову самостійність та спроможність місцевих бюджетів, був прийнятий
Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України» (щодо реформи міжбюджетних відносин). [8]
Цей законодавчий акт

зумовлений

потребою удосконалення

бюджетного законодавства в рамках проведення реформи місцевого
самоврядування і територіальної організації влади, децентралізація влади і
суттєве розширення повноважень територіальних громад, що передбачає
перерозподіл

завдань,

повноважень

і

ресурсів

на

національному,

регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності
місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого
самоврядування. [8]
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Дії

Уряду

спрямовані

на

делегування

власних

повноважень

територіальним громадами в здійсненні господарського, соціального,
культурного

будівництва

супроводжувалося

закріпленням

за

ними

необхідних фінансових ресурсів [9].
На сьогодні можливо зробити висновки, що здійснені реформи є
важливими і необхідними як основна базою для подальшого реформування.
Реформування податкового і бюджетного кодексів збільшить приріс
доходів до центральних та місцевих органів, створення сприятливих умов для
малого та середнього бізнесу.
Висновки.
Важливою складовою реформування вітчизняної економіки є проведення
змін регіональному процесі управління місцевими фінансовими потоками з
врахуванням сучасних теоретичних основ даного процесу, а також
дослідженням проблем формування та використання фінансових ресурсів.
Найбільш гострими проблемами у сфері формування місцевих
бюджетів, а також їхніх відносин із державним бюджетом України, є
недоцільне

використання

доходної

бази,

вільних

неефективна

бюджетних
система

коштів,
вилучення

нестабільність
надлишків

загальнодержавних податків а також недостатнє фінансування з державного
бюджету.
Таким чином, успішний розвиток процесу становлення місцевих
фінансів в Україні можливий лише за умови проведення в державі
широкомасштабної адміністративної реформи, результатом якої має стати
формування нової сучасної бюджетної та податкової систем країни.
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І.С. Чернець
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
У

статті

висвітлена

сутність

фінансового

стану

підприємства.

Розглянуто основні причини виникнення кризових явищ на підприємстві.
Запропоновано шляхи покращення фінансового стану підприємства в умовах
фінансової кризи.
Ключові слова: криза, підприємство, антикризове управління, фінансовий
стан підприємства.
Постановка проблеми. Кризи в соціально-економічному житті, а отже, і
в діяльності підприємства як одного з видів соціально-економічних систем,
болючий,

але

загалом

природний

етап,

який

вимагає

своєчасного

розпізнавання передкризової ситуації, адекватної реакції та подальшого
управління з метою подолання кризи.
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Економічна теорія свідчить про те, що в процесі еволюції будь-яка
організація може опинитися у кризовому стані. Якщо господарськофінансова діяльність підприємства відповідає критеріям беззбитковості,
самоокупності, самофінансування та адекватна викликам зовнішнього
середовища, вважатимемо, що стан підприємства є нормальним. У результаті
розвитку підприємства, коли змінюються параметри діяльності підприємства
під впливом зовнішніх чинників, змінюється стан підприємства. У випадку
порушення рівноваги стану системи підприємство може опинитися в
кризовому стані.
Основою

стабільного

положення

підприємства

і

умовою

його

життєдіяльності в ринкових умовах виступає його фінансовий стан. Тому
розроблення комплексу заходів щодо аналізу та покращення фінансового
стану підприємств в умовах нестабільного економічного середовища є
актуальним науковим завданням, що вимагає ретельного і глибокого
дослідження.
Мета

статті

—

пошук

шляхів

покращання

фінансового

стану

українських підприємств та їх виходу з кризи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день широке
коло питань пов‘язаних із пошуком шляхів покращення фінансового стану
підприємств в умовах фінансової кризи досліджено з боку як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених-економістів. Серед західних науковців важливий
внесок у дослідження цієї проблеми зробили Кейнс Джон М., Розенталь Ю.,
Гренц Т, серед вітчизняних – Аверіна М.Ю., Боняр С.М., Даніч В.М., Кривко
С.М., Рудницька О.М., Ткаченко А.М., тощо. Однак, незважаючи на значну
кількість праць та досягнень у цій сфері, багато питань пов‘язаних із
проблемами покращання фінансового стану підприємства та пошуком шляхів
виходу з кризи приділяється недостатньо уваги.
Виклад основного матеріалу. В процесі функціонування підприємства, з
урахуванням сьогоднішніх економічно нестабільних для підприємств умов,
існує ймовірність виникнення кризових явищ. Саме тому першочерговою
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проблемою на сучасному етапі розвитку всіх українських підприємств, що
виробляють товари чи надають послуги, є пошук альтернативних шляхів
покращання їх фінансового стану.
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є
результатом

взаємодії

всіх

елементів

системи

фінансових

відносин

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і
характеризується

системою

показників,

що

відображають

наявність,

розміщення і використання фінансових ресурсів. Однією з особливостей
нестійкого функціонування сучасних підприємств є кількісна, якісна та
структурна

недосконалість

економічного

потенціалу

господарюючих

суб‘єктів, що зумовлена великими втратами ресурсів у здійсненні реформ і
складним фінансовим становищем підприємств [5, с. 133].
Головне завдання оцінки фінансового стану підприємства – своєчасно
виявити й усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти управлінські
рішення для поліпшення фінансового стану підприємства та уникнути його
банкрутства [5, с. 136].
Для того щоб розглянути найоптимальніші шляхи виходу підприємства
із

фінансової

кризи,

спочатку

слід

охарактеризувати

причини,

що

зумовлюють виникнення кризи та погіршення фінансового стану на
підприємстві.
Головними екзогенними чинниками фінансової кризи на підприємстві
можуть бути: спад кон'юнктури в економіці загалом; значний рівень інфляції;
нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність
фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі та криза
окремої

галузі;

посилення

монополізму

на

ринку;

дискримінація

підприємства органами влади та управління; політична нестабільність у
країні.
Головні ендогенні чинники фінансової кризи: брак чітко визначеної
стратегії розвитку підприємства; дефіцити в організаційній структурі;
низький рівень менеджменту; низький рівень маркетингу та втрата ринків
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збуту

продукції;

незадовільне

використання

виробничих

ресурсів;

непродуктивне утримання зайвих робочих місць [5, с. 135].
Таким чином, можна зробити висновок, що криза – це ситуація, яка
виникає внаслідок впливу зовнішніх або/і внутрішніх факторів та призводить
до негативних наслідків. Так, головний вихід з кризового стану підприємства
вбачаємо у антикризовому управлінні.
Антикризове управління – це сукупність заходів, спрямованих на
досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і
конкурентоспроможності підприємства, які здатні привести підприємство до
фінансового оздоровлення [2, с. 98].
Отже, на сучасному етапі для будь-якого підприємства основними
напрямками покращення фінансового стану підприємства є:
1. Пошук оптимального співвідношення власного і позикового капіталу,
яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної
рентабельності власного капіталу. Оптимізація ліквідності підприємства
реалізується за допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації –
системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових
зобов'язань, а з іншого, на збільшення грошових активів, що забезпечують ці
зобов'язання [4, с. 36].
2. Зниження собівартості продукції та витрат, джерелом покриття яких є
прибуток, – головний внутрішній резерв покращення платоспроможності
підприємства [1, с. 34].
3. Підвищення

ефективності

управління

грошовими

потоками

підприємства збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності. Збільшення
обсягу грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих
виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду, продажу деяких
застарілих основних фондів.
4. Оптимізація збутової політики, полягає в тому, що підприємствам
необхідно активізувати політику в галузі маркетингу з метою просування
своєї продукції (послуг) на ринок.
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5. Розширення

ринків

збуту,

для

чого

підприємству

необхідно

створювати пункти роздрібної торгівлі, що призведе до збільшення прибутку
та збільшення оборотності капіталу.
6. Виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить
споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво «ходових» товарів,
що дасть змогу стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.
7. Зниження витрат. Процес антикризового управління рекомендується
починати зі зниження існуючих витрат. В умовах кризи скорочення витрат –
один з найбільш діючих інструментів, яким підприємство може скористатися
для стабілізації фінансового становища. У несприятливих фінансових умовах
основним інструментом є нормування всіх статей витрат і твердий контроль
виконання встановлених нормативів. Такий підхід не можна назвати
революційним, але він приносить відчутні результати й дозволяє утримати
витрати компанії на заданому рівні. Для цього необхідно на початку й
наприкінці звітного періоду проводити інвентаризацію.
8. Мобілізація внутрішніх резервів, а саме:
–проведення реструктуризації активів підприємства;
–сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів
балансу;
–перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових
активів підприємства [6, c. 106].
9. Залучення зовнішніх консультантів з числа консалтингових компаній,
адже «свіжий погляд зі сторони» дозволяє об‘єктивно подивитись на
ситуацію, і, відповідно, адекватно оцінити стан підприємства. Особливо цей
захід доречний при нечисленному власному управлінському апараті, так як
розробка антикризових заходів є трудомістким процесом [2, с. 100].
10. Моніторинг і постійний аналіз кадрової політики підприємства,
вжиття заходів щодо зменшення плинності кадрів та формування стабільно
постійного персоналу [6, с.107].
Виходячи з вище зазначеного, необхідно розуміти, що процес виведення
підприємств з кризового стану має відбуватися не хаотично та безсистемно,
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він має бути належним чином організований та скоординований. Саме
ефективне здійснення процесу оздоровлення підприємства дасть очікуваний
результат.
Висновки. Отже, покращення фінансового стану підприємства можливе
шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів
підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи інших
сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів, при збереженні
платоспроможності та кредитоспроможності. Задовільний фінансовий стан є
найважливішою характеристикою діяльності підприємства, яка відображає
конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому
співробітництві. Важливу

роль

для запобігання кризових явищ

на

підприємстві також відіграє постійне контролювання зовнішнього і
внутрішнього станів підприємства, розробка планів при виникненні
проблемних ситуацій, прийняття
нестандартних рішень у випадку критичної ситуації, координація дій всіх
учасників і контроль за виконанням заходів та їхніми результатами.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ
АСПЕКТ
У статті висвітлюється сучасний стан ринку фінансових послуг в Україні в
умовах впливу на нього глобалізаційних та інтеграційних процесів, що
поширюються; досліджуються переваги та недоліки впливу глобалізації та
інтеграції на ринок фінансових послуг; виявляються чинники економічного
зростання з врахуванням впливу глобалізації та розкриваються умови для
перспектив розвитку ринку фінансових послуг України.
Ключові слова: економічний розвиток, ринок фінансових послуг, фінансові
послуги, глобалізація, глобалізаційні процеси, інтеграція, інтеграційні
процеси.
Постановка проблеми. На сучасному етапі інтенсивний розвиток
вітчизняного ринку фінансових послуг є необхідною умовою сталого
економічного розвитку держави. Ринок фінансових послуг виник у результат
і виникнення потреби в додатковій формі мобілізації коштів для фінансового
забезпечення розвитку економіки держави, але, крім того, він також є певним
фінансовим барометром економіки, який ефективно працює при низьких
темпах інфляції, стабільній законодавчій і нормативній базі, сприятливому
політичному кліматі та певному балансі інтересів у суспільстві.
Глобалізація є однією з основних характеристик сучасного розвитку
світу. На сьогодні вона охоплює майже всі сфери життєдіяльності людини, та
її вплив стає дедалі відчутнішим. Особливу актуальність нині має
дослідження проблем та особливостей економічної, зокрема фінансової
глобалізації, що посилюється й членством України в глобальній торговельній
системі Світової організації торгівлі.
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Мета статті полягає у висвітленні сучасного стану ринку фінансових
послуг в умовах глобалізаційних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню
розвитку ринку фінансових послуг та його значення для

проблеми

економічного

зростання країни приділяється значна увага як вітчизняними, так і зарубіжними
вченими. Серед вітчизняних науковців, які займаються

дослідженням цієї

проблеми, слід виділити таких авторів: з питань місця та ролі ринку фінансових
послуг як складової фінансової системи країни – О.І. Барановського,
В.М. Лютого, С.В. Онишко, В.П. Унинець-Ходаківську, В.М. Шелудько; з
питань

розвитку

фінансового

посередництва

–

А.М.

Єрмошенка,

Л.М. Волощенка, Л.В. Козинову, М.І. Макаренка, М.І. Савлука;
Водночас, не зважаючи на значну кількість публікацій з цієї
проблематики, вона потребує подальшого розвитку. Так, незначна увага
приділяється проблемам розвитку ринку фінансових послуг в межах окремих
його сегментів, недостатньо чітко сформульована стратегія розвитку ринку
фінансових послуг в умовах фінансової глобалізації.
Виклад основного матеріалу. В Україні ринкові процеси відбуваються на
фоні гострої нестачі інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку
економіки. Питання гарантування прав і визначення законодавчих рамок
інвестиційної діяльності повинно бути однією з пріоритетних функцій
держави й суспільства. При визначенні внутрішнього інвестиційного
потенціалу та засобів його використання завданням державного регулювання
фінансового ринку в будь-якій країні є не стільки впорядкування діяльності
позичальників капіталу й фінансових посередників, забезпечення стабільного
розвитку

та

функціонування

фінансового

ринку

в

цілому,

скільки

детермінація кола та пошук шляхів вирішення проблем інвесторів, захист
інвесторів, перш за все, дрібних і найменш захищених. Весь досвід
економічного розвитку показує, що висока якість фінансових активів
підвищує якість ринку і тим самим стимулює економічне зростання.
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По-перше, високоякісний, добре відрегульований фінансовий ринок
знижує загальний ризик, який міжнародні інвестори пов‘язують із
конкретною країною. Завжди знайдуться ті, хто буде проти жорстких заходів
і норм, що регулюють ринок цінних паперів. Але кожного разу, коли якась
фірма надає неправильну і неправдиву інформацію, або коли хтось здійснює
тиск з метою змінити інформацію, не оголошені раніше зміни в системі
продажу цінних паперів, падає престиж держави на світових ринках капіталу,
що приносить збитки всім підприємствам і користувачам капіталу в країні.
Тому потрібен якісний контроль над фінансовим ринком, який починається
на ранніх етапах його розвитку та з часом завойовує повагу як з боку
користувачів капіталу, так і з боку інвесторів.
По-друге, якісний, добре відрегульований ринок—це незамінний
інструмент для залучення в процес економічного розвитку всього обсягу
заощаджень населення. Сьогодні іноземні джерела капіталу складають
значну долю в загальному обсязі інвестованих заощаджень. Внутрішні
заощадження можуть і повинні відігравати важливу позитивну роль в
економіці.
По-третє, висока якість фінансового ринку підвищує динамічність
системи та її репутацію, що дуже важливо для того, щоб населення
поступово схвалило перехід до ринкової економіки. Справа в тому, що
пайова

форма

фінансування,

використання

акцій

для

забезпечення

економічного зростання створюють враження економічного плюралізму й
закріплюють ідеологічну основу змін.
Населення бачить, що перехід до ринкової економіки створює шляхи для
розвитку особистості та росту благополуччя. Але сам контроль над
фінансовим ринком не в змозі вирішити соціальні проблеми, коріння яких
сягають в історію.
На сучасному етапі розвиток ринку фінансових послуг характеризується
глобалізаційними та інтеграційними процесами. Фінансова глобалізація є
одним із процесів глобалізації, який розуміють як вільний та ефективний рух
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капіталів між країнами та регіонами, функціонування глобального ринку,
формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів,
реалізацію глобальних фінансових стратегій ТНК та транснаціональних
банків. Глобалізаційні процеси в фінансовій сфері характеризуються
посиленням взаємозалежності та взаємовпливу країн у сфері фінансових
відносин, зростанням ролі міжнародних кредитних відносин, міжнародного
руху капіталів, а також джерел надходження доходів і розміщення активів в
інших країнах. В основі фінансової глобалізації – вільний рух капіталів і
валюти, їх перетинання національних кордонів, що призводить, в свою чергу,
до формування глобальних фінансових ринків і світового фінансового
середовища. Таким чином, на фінансову глобалізацію впливає низка
чинників, серед яких можна виділити такі: регулятивні, технологічні,
політичні, соціальні, чинники якісних змін у фінансах та інші.
Сучасна глобалізована економіка – це, перш за все, фінансова економіка
у вигляді взаємопов‘язаної та взаємозалежної системи фінансових ринків
країн світу, які поділяються на ринки розвинуті та такі, що розвиваються.
Світовий ринок фінансових послуг є складовою частиною світової
фінансової системи, у який інтегровані національні ринки фінансових послуг
країн з відкритою економікою. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг,
зокрема, за своєю природою завжди були інтернаціональними – інвестори
завжди шукали найкращі варіанти застосування капіталу в усіх країнах світу.
Отже, найважливішою тенденцією розвитку сучасного ринку фінансових
послуг є його глобалізація [2].
Зауважимо, що на початку XXI століття стрімкий розвиток сегментів
вітчизняного фінансового ринку та економічне зростання перетворили його
на один із найпривабливіших у Східній Європі секторів міжнародних
фінансів. Із приходом в Україну потужного міжнародного фінансового
капіталу, передусім у банківський і страховий сектори, на фондовий ринок,
на вітчизняному фінансовому ринку активізувалися та інтенсифікувалися
процеси інтеграції й конвергенції. Починаючи з 2006 року в Україні з'явилося
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більше десятка іноземних фінансових груп, які інвестували у вітчизняні
банки понад 10 млрд. дол. США. Станом на 1 січня 2014 року відносна
частка активів міжнародних конгломератів у активах банків України сягала
18,98 %, а у ВВП – 20,07 %, що свідчить про їх потужність як банківських
посередників на фінансовому ринку
країни. У 2006–2014 рр. кількість банків з іноземним капіталом зросла з 35 до
58 (в т.ч. 17 банків зі 100 % іноземним капіталом).
Зазначимо, що кількість філій і дочірніх компаній українських банків
протягом років суттєво не змінилась і становить відповідно – 1 та 8. За умови
поділу всіх банків за національною приналежністю їх інвесторів в Україні
можна зробити висновок, що вітчизняний банківський ринок є досить
розконцентрованим [4].
Проте структура банківського ринку є досить мобільною, а процеси
злиття і поглинання можуть з часом суттєво змінювати картину власності.
Насичення банківського сектора іноземним капіталом практично відбулося.
На зростаючому ринку місця вистачало усім, а під час криз зазвичай
відбувається процес перерозподілу власності. Питання полягають в тому,
який із інвесторів найбільше зацікавлений в українських банках, чи в змозі
він збільшити свою частку на ринку і які це матиме наслідки для економіки
України. На сьогоднішній день найбільша частка іноземних активів
контролюється інвесторами з колишніх метрополій – Росії та Австрії.
Показники надійності та ефективності іноземних дочірніх банків значно
знизили, що призвело до масового спаду їхніх кредитних рейтингів.
По-перше, відбулося падіння кредитної активності глобальних банків,
які щокварталу фіксують мільярдні збитки.
По-друге, внаслідок цього курс акцій великих транснаціональних банків
впав у кілька разів.
По-третє, в розвинутих країнах Європи спостерігається посилення
протекціонізму національних регуляторних органів.
Водночас розмір і потужність міжнародних фінансових груп становлять
певну небезпеку для вітчизняного ринку фінансових послуг, й основною
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причиною цього є його недостатня капіталізація, а також нерівномірність
розвитку його сегментів. Іноземному капіталу в Україні властивий
короткотерміновий та спекулятивний характер. Підтвердженням цього є
динаміка та структура інвестиційного процесу в країні. Враховуючи, що
розвиток ринку фінансових послуг в умовах фінансової глобалізації є
передумовою зростання зовнішнього боргу держави, то в комплексі це
створює дестимулюючий вплив на економічну стабільність України та
загострює наслідки фінансово – економічної кризи.
Таким чином, міжнародні фінансові потоки та фінансова глобалізація
відіграють вагому роль на вітчизняному фінансовому ринку та ринку
фінансових послуг. В умовах фінансової глобалізації кількість фінансових
альтернатив для підприємств і банків – реципієнтів іноземного капіталу –
зростає, а вартість залучення капіталу знижується, розширюється база
потенційних інвесторів і підвищується ліквідність фінансових інструментів.
Потоки іноземного капіталу приносять суттєву економічну вигоду всім
сторонам. Іноземні інвестори диверсифікують свої ризики за межами
вітчизняного ринку й отримують доступ до можливостей одержання
прибутку по всьому світі. Країни, що приймають потоки капіталу, отримують
різноманітні вигоди: підвищується рівень інвестицій; відбувається обмін
досвідом управління, програмами підготовки кадрів; налагоджуються
важливі зв‘язки з постачальниками та міжнародними ринками. Підкреслимо,
що поряд зі здобутками міжнародні фінансові потоки несуть із собою низку
втрат, які значною мірою нівелюють їх позитивний вплив. Водночас
загальновизнаним негативним наслідком таких потоків є посилення
макроекономічної залежності.
Фінансова глобалізація підвищує чутливість економік країн, що
розвиваються до дії зовнішніх шоків. У таких умовах ризики фінансової
інтеграції тісно пов'язані з можливістю поширення фінансових криз на інші
країни. Однак потоки міжнародного капіталу, особливо потоки непостійних
короткострокових інвестицій посилюють певну небезпеку щодо країн, що
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розвиваються. Це змушує виробляти політику і створювати інститути, які б
допомогли досягнути рівноваги, щоб мобільність капіталу приносила вигоди
країнам, що розвиваються, а не підривала їх економіку. Україна поступово
інтегрується до міжнародних фінансових ринків і наслідки глобалізаційних
процесів стають дедалі відчутнішими для української фінансової системи та
ринку фінансових послуг зокрема. Позитивний чи негативний вектор змін від
глобалізації залежить від рівня розвитку національної економічної системи та
ринку фінансових послуг держави. Беручи до уваги той факт, що чим
стабільніша фінансова система країни та ефективніший фінансовий ринок,
тим більше позитивних результатів країна може одержати від процесу
глобалізації.
В Україні слід виробити таку політику, що буде здатна протистояти
викликам фінансової глобалізації, запобігати негативним наслідкам цього
процесу. У стратегічній перспективі Україна має повністю інтегруватися до
глобальної фінансової системи та стати її повноправним учасником, але це
створює нові умови функціонування внутрішнього фінансового ринку, нові
правила поведінки українського бізнесу, нові принципи державного
управління тощо. У таких умовах необхідна розгорнута, цільова підготовка
України, її фінансової системи, а також окремих учасників ринків фінансових
послуг до глобальних правил функціонування. Зауважимо, що це має
відбуватися з урахуванням національних інтересів та інтересів українського
бізнесу в цілому, без загрози економічній та фінансовій безпеці держави [3].
Отже, для повноцінної участі в глобальному процесі формування світової
фінансової

системи

на

рівноправних

умовах

національному

ринку

фінансових послуг необхідно:
1) вдосконалення правової бази для усунення асиметричного розвитку
серед представників фінансового посередництва;
2) сприяння регіональній збалансованості ринку фінансових послуг,
впровадження нових технологій, розробка та диверсифікація послуг, що
надаватимуться клієнтам, призведуть до такого зростання капіталізації, яка
необхідна для обслуговування національної економіки;
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3) створення умов для інтеграції банківської системи в світовий
фінансовий простір шляхом адаптації вимог ринків фінансово-банківських
послуг;
4) покращення якості та надійності корпоративного управління та
керівництва на ринку фінансових послуг повинно знайти своє відображення з
урахуванням зарубіжного досвіду та національних особливостей.
Проте, здійснюючи стимулювання вітчизняного ринку фінансових
послуг та

його

інтеграцію

у

світовий

економічний простір, варто

турбуватись й про економічну безпеку держави. Тобто в сучасних умовах
необхідно здійснювати збалансовану фінансову політику, що базуватиметься
на визнанні первинності реального сектору економіки в суспільному
розвитку.
Отже, посилення уваги до проблем обґрунтування та реалізації
ефективної стратегії розвитку ринку фінансових послуг як джерела
інвестиційних

ресурсів

призведе

до

ефективного

функціонування

національного виробництва.
Висновки. В умовах глобалізації Україна має обрати свій шлях
інтеграції, не забуваючи про свої національні інтереси. Це можливо лише при
потужній ефективній національній економіці. Без стабільної та ефективної
національної фінансової системи повноцінна інтеграція в систему світового
фінансового ринку неможлива. Проте вітчизняному ринку фінансових послуг
властива значна кількість проблем і протиріч. Серед них: відсутня системна
законодавча база, низька інформаційна прозорість ринку фінансових послуг,
яка зумовила монополізм банківської системи, недостатня капіталізація,
переважання спекулятивного капіталу, що стримує розвиток інвестиційного
процесу, суперечливий характер впливу фінансової глобалізації тощо. Із
приходом в Україну потужного міжнародного фінансового капіталу на
вітчизняному фінансовому ринку активізувалися та інтенсифікувалися
процеси інтеграції й конвергенції. Таким чином, світові ринки фінансових
послуг майже повністю вичерпали свій потенціал, тому вітчизняний ринок
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фінансових послуг є досить привабливим для іноземного капіталу. У
стратегічній перспективі Україна має повністю інтегруватися до глобальної
фінансової системи та стати її повноправним учасником, але це створює нові
умови функціонування внутрішнього фінансового ринку, нові правила
поведінки українського бізнесу, нові принципи державного управління.
Для повноцінної участі в глобальному процесі формування світової
фінансової

системи

на

рівноправних

умовах

національному

ринку

фінансових послуг необхідно:
1. Удосконалити правову базу для усунення асиметричного розвитку
серед представників фінансового посередництва (банківських і небанківських
інституцій) з посиленням конкуренції, поміж яких створюватимуться
передумови для подальшого розвитку ринку фінансових послуг.
2. Сприяти регіональній збалансованості ринку фінансових послуг.
3. Затвердити чітку концепцію інтеграції України у світовий
економічний простір.
4. Посилити чинники стабілізації фінансової системи через усунення
наслідків фінансово – економічної кризи в Україні, яка спричинила
роздробленість посередників на ринку фінансових послуг і потребує, як
наслідок, укрупнення капіталів фінансових інститутів.
5.

Створити

фінансово

потужного

та

конкурентоспроможного

банківського сектора.
6. Формувати державну підтримку для фінансових посередників та
інститутів, оскільки з них й починається стабілізація фінансової системи
країни. Тому слід переглянути особливості оподаткування фінансових
ресурсів комерційних банків, страхових компаній, пенсійних фондів та інших
установ, особливо, які надають довгострокове інвестиційне кредитування.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
У статті розглянуто теоретичні аспекти, особливості та проблеми
формування доходів місцевих бюджетів. Здійснено аналіз структури
бюджету

м.

Вінниці

протягом

2010-2014рр.

Запропоновано

шляхи

вдосконалення системи фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.
Ключові слова: доходи, фінансові ресурси, місцевий бюджет, фіскальна
політика,система формування доходів, фінансове забезпечення місцевого
самоврядування.
Постановка проблеми. Економічний та соціальний розвиток будь-якої
країни залежить від розвитку територіальної громади. Це потребує
відповідного фінансового забезпечення, що реалізується через формування
місцевих бюджетів. Підвищення значення місцевих бюджетів у реалізації
соціального й економічного регулювання є визначальним чинником
подальшого розвитку країни.
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Актуальність проблеми формування доходів місцевих бюджетів і
використання їхніх коштів зросла в умовах фінансово-економічної кризи.
Забезпечення

місцевого

самоврядування

стабільними

та

достатніми

фінансовими ресурсами є запорукою становлення дієздатної та ефективної
місцевої влади.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Теоретико-методологічні
засади у сфері місцевих фінансів висвітлені у наукових працях таких
провідних науковців, як

В. Зайчикова, О. Кириленко, В. Кравченко,

І. Чугунов, С. Юрій, В. Федосов, І. Луніна, Р. Агранофф, Ш. Бланкарт,
Р. Джекменн, Ч. Тібу, П. Рассел, К. Фостер, У. Оуст, А. Шах та ін.
Проте, існує питань у сфері забезпечення фінансової самостійності
місцевих бюджетів, що потребують подальшого дослідження.
Мета

статті.

Розкриття

теоретико-методологічних

засад

та

удосконалення формування доходів місцевих бюджетів.
Виклад основного матеріалу. В Україні рівень бюджетів ґрунтується на
нормах Конституції України та закріплена ст. 7 БКУ [1], згідно з якою
Державний бюджет України та місцеві бюджети являться самостійними.
Водночас, більша частина фінансових ресурсів України акумулюється в
Державному бюджеті. Так як, практично всю законодавчу базу щодо
формування доходів місцевих бюджетів регулює держава, а також визначає
обсяги доходів і розрахункові показники, обсяги трансфертів, її роль у
формуванні доходів місцевих бюджетів набуває все більшого значення[2, с. 15].
Розподіл та цілеспрямоване використання фінансових ресурсів, які
формуються у суспільному сектору, є важливим інструментом розширення
виробництва, зростання матеріального та культурного рівня життя населення.
Від обсягів і заходів, на які спрямовуються фінансові ресурси залежить
технічний рівень виробництва, зростання його масштабів. Державні органи
влади складаються з таких секторів: державного, соціального страхування та
комунального. До повноважень органів влади належить перерозподіл
848

ресурсів і надання послуг. Формування доходів місцевих бюджетів повинно
розглядатися у системі міжбюджетного регулювання, оскільки формування
дохідної частини місцевих бюджетів обумовлюється не тільки методами і
засобами наповнення місцевих бюджетів, а й відносинами між органами
різних рівнів влади.
На думку К. Лайкама, міжбюджетні відносини охоплюють [6, c. 139]:
• розподіл і законодавче закріплення між різними рівнями органів
влади відповідальності за виконання економічних функцій; • визначення
обсягу видатків, які забезпечують виконання повноважень, закріплених за
кожним рівнем бюджетної системи; • встановлення і законодавче
закріплення джерел доходів бюджетів усіх рівнів; • усі форми підтримки
регіонів.
Міжбюджетні відносини, зазначає В. Зайчикова, мають розглядатись як
відносини між центральним урядом, з боку держави, та місцевими урядами, з
боку місцевого самоврядування, з приводу перерозподілу фінансових
ресурсів у сфері публічних фінансів [3, c. 104].
Основними складовими моделі системи формування доходів місцевих
бюджетів, на думку В. Кравченка, є розподіл і розмежування функцій,
компетенцій, сфер відповідальності; видатків між різними рівнями влади;
дохідних баз і визначення фіскальних повноважень органів державної влади
та місцевого самоврядування [5, c. 16–17]. Суб‘єктами системи формування
доходів місцевих бюджетів вис тупають органи державної влади, органи
місцевого

самоврядування,

громадяни,

асоціації

органів

місцевого

самоврядування, бюджетні установи, громадські некомерційні організації та
приватний сектор.
Надходження місцевих бюджетів являють собою складну систему. Тому
для

їх

класифікації

використовують

безліч

критеріїв.

багатокритеріальну класифікацію доходів місцевого бюджету:
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Так

подано

Таблиця 1
Класифікація доходів місцевого бюджету [7]
Критерії класифікації
За способом зарахування

Види доходів
доходи загального фонду; доходи
спеціального фонду
Відповідно до Бюджетного кодексу
податкові надходження; неподаткові
[1]
надходження; доходи від операцій з
капіталом;трансферти, цільові фонди
Відповідно до природи походження
власні; закріплені
За територіальною локалізацією
доходи, одержані на території місцевого
самоврядування; доходи, одержані на інших
територіях
За соціально-економічним змістом
надходження від юридичних осіб державної,
комунальної, приватної, колективної форм
власності; кошти, що надходять від населення
За методами залучення
доходи, які залучаються до бюджетів
податковим та неподатковим методами
За методом мобілізації
обов‘язкові; добровільні
За джерелами утворення та формою доходи від майна; доходи місцевих бюджетів,
використання коштів
джерелом яких є прибуток, собівартість; від
продажу земельної ділянки;
За частотою появи
звичайні; надзвичайні

Місцеві бюджети – це система формування, розподілу і використання
фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених
на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих. Саме через
державний і місцевий бюджети та інші ланки бюджетної системи держава
реалізовує соціальну політику, впливає на соціально-економічні відносини,
забезпечує фінансування таких сфер, як освіта, культура, охорона здоров‘я,
соціальний захист населення, а також житлово-комунальне господарство [4].
Місцевий бюджет являє собою систему організованих органами
місцевого самоврядування заходів щодо соціального й економічного
розвитку регіону. Доходи бюджету - це виражені в грошовій формі відносини
власності між державою та юридичними й фізичними особами в процесі
вилучення державою частини необхідного і додаткового доходу.
Структуру надходжень бюджету м. Вінниці подано у табл. 2, критерієм
аналізу доходів місцевих бюджетів є їх розмежування відповідно до
бюджетної класифікації.
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Таблиця 2
Структура доходів бюджету м. Вінниці, 2012-2014 рр., (млн.грн)
2010
млн.гр
%
н

2011
млн.гр
%
н

2012
млн.гр
%
н

2013
млн.гр
%
н

2014
млн.гр
%
н

Податкові
надходження

448,25

49,6

515,9

48,4

458,5

34,2

508,3

43,1

554,5

33,7

Неподаткові
надходження

54,48

6,03

52,3

4,91

103,1

7,68

57,4

4,9

201,2

12,2

Доходи від
операцій з
капіталом

20,26

2,24

11,3

1,06

14,9

1,11

15,3

1,29

27,4

1,66

Цільові фонди

8,9

0,99

11,14

1,05

7,43

0,55

6,9

0,59

7,2

0,52

Офіційні
трансферти

371,6

41,1

475,76

44,6

757,8

56,5

592,4

50,2

854,7

51,9

Всього доходів

903,5

100

1066,5

100

1341,8

100

1180,6

100

1644,8

100

Доходи

Як видно з табл. 2 показують, що найбільшу питому вагу займають
впродовж 2010-2014 років у структурі доходів бюджету м. Вінниці офіційним
трансферти (за досліджуваний період в середньому їх частка становила
47,7%) та податковим надходженням (в середньому за досліджуваний період
їх частка становила 44,07%). Це свідчить про те, що місцеві органи влади не
володіють достатніми обсягом власних фінансових ресурсів, необхідних для
виконання своїх функцій. Причинами цьому є значний рівнь перерозподілу
бюджетних ресурсів на користь державного бюджету, що суттєво знижує
фінансові можливості регіону; домінуюча ролль трансфертів у структурі
надходжень бюджетів регіону та низькою часткою закріплених за територією
податкових платежів; залежністю розмірів трансфертів не від потреб
місцевих громад, а від сум доходів трансфертів. Отже, діюча система
вирівнювання розвитку територій, запроваджена Бюджетним кодексом
України не відрізняється особливою ефективністю та породжує відсутність
зацікавленості в акумуляції на відповідній території максимально можливого
обсягу фінансових ресурсів.
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Висновки. Місцеві бюджети – це система формування, розподілу і
використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами
влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.
Суб‘єктами системи формування доходів місцевих бюджетів вис тупають
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадяни,
асоціації органів місцевого самоврядування, бюджетні установи, громадські
некомерційні організації та приватний сектор. Міжбюджетні відносини
розглядаються як відносини між центральним урядом, з боку держави, та
місцевими

урядами,

з

боку

місцевого

самоврядування,

з

приводу

перерозподілу фінансових ресурсів у сфері публічних фінансів. Нормативноправове забезпечення, що полягає у визначених чинним законодавством
організаційно-правових і майново-фінансових положеннях щодо розвитку
місцевих фінансів. Основними складовими моделі системи формування
доходів місцевих бюджетів є розподіл і розмежування функцій, компетенцій,
сфер відповідальності; видатків між різними рівнями влади; дохідних баз і
визначення фіскальних повноважень органів державної влади та місцевого
самоврядування.
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населення в Україні. Увагу приділено теоретичним аспектам фінансового
забезпечення соціального захисту населення у державі. Виокремлено основні
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У комплексі складних соціально-економічних проблем України, що
безпосередньо пов‘язані з трансформацією її економіки на ринкових засадах,
винятково важлива роль належить соціальному захисту населення як основі
забезпечення суспільно нормальних умов життєдіяльності всіх без винятку
членів суспільства.
Водночас, не зважаючи на певні зрушення і здобутки у дослідженні
особливостей формування системи соціального захисту в умовах перехідної
економіки, зокрема у створенні ринкового механізму соціального захисту,
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який забезпечив би соціальну безпеку особи, базуючись на реальному
підвищенні

рівня

життя

населення,

поки

залишається

недостатньо

дослідженою низка питань, що стосується загальноекономічних засад
системи соціального захисту населення в трансформаційному суспільстві. З
огляду на це, вкрай необхідним є уточнення змісту поняття ―соціальний
захист‖.
Термін ―соціальний захист‖ вживається у Конституції України (ст. 46), у
національному законодавстві та науковій літературі, у зарубіжній юридичній
практиці. Цей термін по-різному трактується у законодавчих актах. У
науковій літературі були неодноразові спроби дослідити цей феномен
соціального і політичного буття та досягти спільного розуміння.
У широкому розумінні соціальний захист становить зміст соціальної
функції держави і є системою економічних, юридичних, організаційних
заходів щодо забезпечення основних соціальних прав людини і громадянина
в державі. Тут йдеться про всі заходи держави, спрямовані на забезпечення її
соціальної функції. У цьому аспекті елементи соціального захисту
притаманні різним сферам суспільних відносин, у яких реалізуються
соціальні права громадян,

сферам застосування праці, соціального

страхування, соціальної допомоги, охорони здоров‘я, освіти, житлової
політики.
―Соціальний захист населення – державна підтримка певних категорій
населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів,
забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, фінансової,
матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам
населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної
частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці
громадян, у тому числі через установлення соціальних стандартів‖ [2, С. 23].
Під системою соціального захисту сьогодні розуміється сукупність
законодавчо визначених економічних, соціальних, юридичних гарантій і
прав, соціальних інститутів та установ, що забезпечують їх реалізацію та
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створюють умови для підтримки життєзабезпечення і діяльного існування різних
соціальних верств і груп населення, передусім соціально вразливих [5, С. 45].
―Соціальний захист

це система державного гарантування прав

громадян України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з
незалежних від них обставин, а також у старості та інших випадках,
передбачених законодавством України‖.
Ці визначення відображають підходи різних авторів до сутності даного
поняття, а об‘єднує їх те, що під соціальним захистом розуміється лише той
обсяг соціальних гарантій, що безпосередньо надається державою.
У вузькому сенсі розуміння соціального захисту становить власне
соціально-захисну діяльність держави щодо убезпечення населення від
негативних наслідків соціальних ризиків.
Зокрема в науковій літературі система соціального захисту населення
визнається системою більш високого порядку, що включає як складову
систему соціального забезпечення, а державне соціальне забезпечення
розглядається як гарантія соціального захисту населення.
На нашу думку, найбільш універсальне та узагальнене визначення
поняття ―соціальний захист‖ можна виразити наступним чином: ―Соціальний
захист

це діяльність держави та суспільства, що реалізується шляхом

вжиття правових, економічних та організаційних заходів і спрямована на
досягнення соціально прийнятного рівня життя особи, а також на усунення
чи зменшення впливу негативних наслідків, яких зазнає особа при настанні
соціального ризику‖.
Ефективність системи та рівень соціального захисту населення залежать
від якісного фінансового забезпечення. У фінансовій літературі термін
―фінансове забезпечення‖ зустрічається не дуже часто, і лише в окремих
працях розкривається його зміст. Вітчизняні вчені у більшості випадків
розглядають його як метод фінансового механізму, що застосовується у
процесі розподілу та перерозподілу виробленого у суспільстві національного
продукту.
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Так, В.І. Оспіщев із співавторами вважають, що фінансове забезпечення
це основний метод фінансового впливу на соціально-економічний
розвиток, який регулюється на основі відповідної системи функціонування,
яке може здійснюватись в трьох формах: самофінансування, кредитування,
зовнішнє фінансування [3, С. 59].
На думку В.М. Опаріна, фінансове забезпечення ―… реалізується на
основі відповідної системи фінансування, яке може здійснюватись через
самофінансування, кредитування та зовнішнє фінансування‖ [4, С. 47].
В.М. Родіонова розуміє під фінансовим забезпеченням ―… покриття витрат
за рахунок фінансових ресурсів, що акумулюються суб‘єктами господарювання
і державою‖. Формами фінансового забезпечення виділяє самофінансування,
кредитування

й

державне

фінансування,

а

інструментами

механізму

фінансового забезпечення склад і структуру його джерел [1, с. 15-24].
Фінансове забезпечення є об‘єктивним економічним поняттям, яке
відображає сукупність заходів, пов‘язаних з обслуговуванням частини
перерозподільних відносин, з метою формування і використання бюджетних,
страхових, благодійних та інших фондів грошових коштів, призначених для
соціального захисту населення. Будучи об‘єктивним економічним поняттям
за відповідних умов, фінансове забезпечення набуває матеріального
вираження. Так, за змістом воно є сукупністю цільових грошових фондів
(бюджетного, пенсійного, страхових, благодійних і т. д), призначених для
задоволення суспільних потреб соціального захисту населення, а за формою
– це відображення сукупності фінансових планів окремих ланок соціального
захисту населення, де чітко визначені джерела та обсяги коштів, їхнє цільове
спрямування на заходи, пов‘язані із соціальним захистом населення.
Вважаємо, що під фінансовим забезпеченням можна розуміти рух
фінансових ресурсів, призначених для забезпечення соціального захисту
населення. До складових фінансового забезпечення відносимо:
акумуляцію фінансових ресурсів з різних джерел;
фінансування заходів та виплат у системі соціального захисту;
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формування грошових фондів, які мають цільове спрямування.
З іншого боку, під фінансовим забезпеченням можна розуміти діяльність
держави та інших юридичних осіб, яка стосується вирішення фінансових
питань, пов‘язаних з наданням соціальних послуг населенню, що належать до
сфери соціального страхування і соціального забезпечення.
У структурі видатків зведеного бюджету України на соціальний захист
та соціальне забезпечення найбільшу питому вагу (понад 60 % від загальної
суми) складають видатки на соціальний захист пенсіонерів, частка яких за
період 2007-2013 рр. зросла на 6,6 %. Зазначена тенденція свідчить, що
держава змушена дотувати пенсійний фонд за рахунок бюджетних коштів,
тим самим надаючи преференції окремим категоріям пенсіонерів, які
отримують пенсії не на загальних підставах, а також покривати його дефіцит.
Така вітчизняна практика нівелює саму ідею створення та функціонування
солідарної пенсійної системи та позбавляє зацікавленості працюючих
громадян декларувати реальний розмір заробітної плати, тим самим
забезпечуючи збільшення суми відрахувань до пенсійного фонду як
роботодавцями, так і самими працюючими.
Незважаючи на значні суми державних видатків, що спрямовуються на
соціальні програми, широкий перелік форм соціальної підтримки населення,
перевагами якої в Україні користується значна частина суспільства, не всі
заходи виявляються ефективними. У такому аспекті виділимо основні
проблеми фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні,
дозволяє узагальнити основні чинники, що визначають кризові прояви у
фінансуванні системи соціальної підтримки:
− надто широкий перелік соціальних зобов‘язань держави, що
супроводжується
забезпечення,

відсутністю
постійним

реально

гарантованого

недофінансуванням

соціальних

фінансового
видатків,

неврахуванням реальних макроекономічних передумов та перспектив
надходжень до дохідних частин бюджетів при плануванні соціальних
видатків майбутніх періодів;
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− недосконалість системи адміністрування фінансових ресурсів, що
спрямовуються на соціальні цілі;
− розпорошеність бюджетних ресурсів та дублювання управлінських
функцій щодо розподілу соціальних видатків поміж різних гілок виконавчої
влади;
− неможливість концентрації бюджетних коштів на пріоритетних
напрямах соціального розвитку територіальних громад;
−

непрозорість

формування

міжбюджетних

відносин

унаслідок

відсутності нормативів фінансової забезпеченості щодо відповідних галузей
або вартісних стандартів надання соціальних послуг.
Таким чином, соціальні гарантії визначають міру відповідальності держави
перед всіма своїми громадянами і забезпечують певний рівень життя усім
верствам населення. Існування розвиненої системи універсальних, розрахованих
на всі групи населення соціальних гарантій, їх конституційне закріплення,
нормативно-правове забезпечення та практична реалізація засобами соціальної
політики є головною ознакою соціально-орієнтованої держави.
Можна зазначити,

що виконання соціальних функцій потребує від

держави дедалі більших за масштабами обсягів фінансування відповідних
бюджетних програм, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, і
потреба в яких зростає з кожним днем. Враховуючи, що соціальні видатки
бюджету належать до обов‘язкових, обсяг яких розраховується відповідно до
положень чинного законодавства, то для їх скорочення при проведенні
бюджетної консолідації потрібний перегляд норм відповідних законів, що
проблематично швидко здійснити у правовій демократичній державі через
пряму заборону Конституцією України звужувати зміст та обсяг існуючих
прав і свобод людини при прийнятті нових законів або внесенні змін до
чинних законів. Тому необхідно попередньо отримати згоду суспільства
щодо відмови від певних суспільних благ і послуг або отримання їх за
рахунок обов‘язкового державного соціального страхування.
Узагальнюючи

можна

констатувати,

що

законодавче

закріплення

процедури розробки бюджетної стратегії як інструменту збалансування
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бюджету в умовах несприятливих довгострокових тенденцій дозволить уряду
здійснювати більш ефективне корегування обсягів надання суспільних благ і
послуг з урахуванням можливих демографічних зрушень та інших змін в
економіці країни, враховуючи, що головна мета довгострокових прогнозів
полягає в тому, щоб виявити природу та масштаби фінансових проблем у
майбутньому та запропонувати уряду альтернативні варіанти превентивних дій
щодо їх подолання або мінімізації негативного впливу на економіку країни.
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Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
У статті обґрунтовано теоретичні та методологічні засад аналізу
фінансових потоків страхової компанії. Зазначено основні переваг та
недоліків існуючих методик, а також вироблено пропозицій стосовно їх
вдосконалення.
Ключові слова: аналіз, фінансовий потік, фінансові ресурси, коефіцієнт
аналізу, етапи фінансового аналізу.
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Постановка проблеми. Усі фінансові потоки страховика перебувають в
постійному русі забезпечуючи всі види діяльності страхової компанії:
операційну, інвестиційну, фінансову, та ототожнюються із системою
«фінансового кровообігу», від якої залежить життєздатність фірми. Значення
та роль фінансових потоків для діяльності страховика зумовлює потребу їх
окремого дослідження і глибокого аналізу для підвищення ефективності
процесу управління ними і компанією загалом.
Необхідність проведення аналізу фінансових потоків полягає в
обмеженості

фінансових

ресурсів

на

страховому

ринку,

нестійкому

фінансовому стані страхових компаній, ризику втрати платоспроможності, а
також

в

необхідності

підвищення

рівня

ефективності

управління

фінансовими потоками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов‘язані з аналізом
фінансових потоків досліджувалися в працях вітчизняних та зарубіжних
науковців (Осадець С.С., Шумелда Я.П., Коломін Є.В., Куликов С.В.,
Нікуліна Н.Н., Березіна С.В., Гомеля В.Б., Рубін Ю.Б., Солдаткін В.І.,
Піратовський Г.Л.). Дослідники звертають увагу на особливості аналізу
окремих бізнес-процесів, однак на сьогодні відсутні систематизовані наукові
розробки стосовно змісту, критеріїв та показників аналізу фінансових потоків
страхової компанії.
Метою

статті

є

обґрунтування

методологічних

засад

аналізу

фінансових потоків страхової компанії, визначення переваг та недоліків
існуючих

методик,

а

також

вироблення

пропозицій

стосовно

їх

вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування теоретичного та
методологічного інструментарію аналізу фінансових потоків передбачає
визначення мети, об‘єкту, предмету та методичного інструментарію аналізу.
Науковці С.С. Осадець та Я.П. Шумелда мету аналізу фінансових потоків
визначають як формування уявлення про стан системи фінансового управління.
Об‘єктом аналізу фінансових потоків є система фінансового управління
страховика, предметом – фінансові ресурси страхової компанії [5, с.64; 7, с.239860

240]. Вчені звертають увагу на аналіз зміни чистих доходів, результатів та
прибутків страхової компанії. При такому підході можливою є факторноаналітична оцінка формування фінансового потоку від різних видів діяльності,
яку можна представити у вигляді схеми (табл. 1.). [5, с.64; 7, с. 239-240]
З поданого алгоритму пропонується визначати відхилення між
окремими складовими фінансового потоку, а також вплив кожної складової
(фактори) на загальний обсяг потоку у абсолютному та відносному вимірі.
Недоліком даного підходу є його обмеженість, можливість враховувати
лише загальні фактори впливу на фінансові потоки без їх деталізації.
Російський

вчений

Є.В.

Коломін

розробив

методику

аналізу

фінансових потоків для страховиків Росії. Відповідно до його наукової
концепції,

метою аналізу фінансових потоків є виявлення важливих

кількісних параметрів діяльності страховиків, їх сильних та слабких сторін,
шляхів вирішення проблем. Об‘єктом аналізу дослідник визначає фінансовий
стан страхової компанії, а предметом – окремі складові руху фінансових
ресурсів [2, с. 189-190].
Таблиця 1.
Алгоритм факторного аналізу фінансових потоків страхової компанії

Надходження
за
договорами
страхування
Виплати страхових сум
Відрахування у страхові
резерви
Собівартість страхових
послуг
Операційні витрати

НСВ

ВСС
ВСРЖ
ССП
ОВ

Амортизація
необоротних активів
Приріст інвестицій

А
ПІ

Фінансовий потік

ФП

Період
Базисний
Звітний період
період
За договорами страхування

При настанні страхових подій
При оцінці ризиків згідно
нормативів
Залежно від структури
страхового портфеля
Для забезпечення процесу
обслуговування і праці
За наявності на балансі
необоротних активів
Від фінансової та іншої
інвестиційної діяльності
ФП=НСВ+ВСС-ВСРЖ-ССПОВ+А-ПІ
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Відхилення
Абсолют Відносн
не
е

Δ% ФП = ΔФП / Фактор n-1 ……

Умовне
позначення

ΔФП = Фактор n * Фактор n-1 ……

Показник

При розробці методики аналізу фінансових потоків Є.В. Коломін
акцентує увагу на важливих питаннях вибору складу показників, що
характеризують різноманітні підсумки страхових операцій. Чим ширшим є
набір показників, тим надійнішими будуть висновки стосовно фінансового
стану страхової компанії.
Однак, множинність нерівнозначних показників ускладнює практичне
використання методики. Вчений поділяє показники аналізу на дві групи. Перша
група – це основні показники, що характеризують кінцеві результати
формування фінансового потоку. Друга – включає показники, що розкривають
основні складові формування фінансових ресурсів страховика. До основних
показників науковець відносить коефіцієнти платоспроможності, коефіцієнти
доходів та коефіцієнти витрат (табл. 2) [2, с. 190-192].
Аналіз фінансових потоків, який проводиться на основі описаної
методики, дозволяє виявити основні закономірності їх формування не лише
на рівні окремого страховика, але і на рівні їх групи, регіону в цілому. Однак,
серед наведених показників відсутні ті, які розкривають властивості
ліквідності фінансових потоків, їх динамічних властивостей у часі. Також,
даний підхід не враховує вартісних аспектів оцінки страхового бізнесу.
Науковці визначають, що основною метою аналізу фінансових потоків
страхової компанії є забезпечення максимізації добробуту власників
страхового бізнесу в поточному та майбутньому періодах шляхом
збільшення вартості капіталу компанії в результаті зростання прибутку,
реінвестування при допустимій нормі ризику [3, с. 164; 4, с. 318].
Таблиця 2
Коефіцієнти аналізу фінансових потоків страхової компанії
Група
показників

Коефіцієнти
платоспроможн
ості

Показники та
алгоритм
розрахунку
Кан = ВК / ВА
Каф = ВК / ВА
Каср = ВК / СР

Розшифрування

Короткий зміст

ВК – власний капітал страховика,
ВА – нормативний обсяг вільних
активів
ВА – фактичний обсяг вільних
активів

Характеризують
потенційні можливості
використання власного
капіталу страхової
компанії для покриття її
зобов‘язань

СР – страхові резерви
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Продовження табл. 2
∆СП = СПn –
СПn-1
Коефіцієнти
доходів

Кпод = ФРод /
ВК
Кпід = Фр / ІА
∆СВ = СВn –
СВn-1

Коефіцієнти
витрат

Квод = Вод /
СП
Квус = НП / СП

СП- страхова премія, n –
поточний період, n-1 –
попередній період
ФРод – фінансовий результат від
операційної діяльності, ВК –
власний капітал
ФРід – фінансовий результат від
інвестиційної діяльності, ІА –
обсяг інвестованих активів
СВ- страхові виплати, n –
поточний період, n-1 –
попередній період
Вод – витрати на ведення
операційної діяльності, СП –
розмір страхової премії
Кус – коефіцієнт утримання
страховика; НП – нетто-премія,
СП – загальна сума страхової
премії

Дозволяють визначити
головні джерела
зростання доходної
частини фінансового
потоку

Характеризують рівень
основних видатків
фінансового потоку

Об‘єктом аналізу у працях вчених визначено систему управління
ліквідністю,

платоспроможністю,

інвестиційною

активністю

страхової

компанії, предметом – фінансові ресурси страховика.
Методичний інструментарій аналізу фінансових потоків страховика
згідно наведеного підходу передбачає оцінку динаміки та структури
основних складових його фінансових ресурсів (рис. 1.) [4, с. 319-320].
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
СТРАХОВИКА

Власний капітал

Капітал
накопичення

Фонди
соціальної
сфери

Залучений капітал

Інші внески
юридичних
осіб

Резерви
накопичення

Нерозподілений
прибуток

Страхові
резерви

Фонд
накопичення

Позиковий капітал

Кредити банків

Позики

Фінансова
допомога

Рис. 1. Структурування фінансових ресурсів страховика
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При аналізі формування фінансового потоку страхової компанії
С.В. Куликов важливе значення надає поняттю «операційний важіль», а
ефективність управління фінансовими потоками вчений пропонує визначити
за допомогою коефіцієнта стійкого економічного зростання [3, с. 173].
Запропонована методика дозволяє визначити загальний фінансовий
стан страховика, однак вона не дає можливості охарактеризувати ліквідність
та ризикостійкість його фінансового потоку.
Але, не відмінну від даного підходу для оцінки ліквідності фінансових
потоків дослідники В.Б. Гомеля, Ю.Б. Рубін та В.І. Солдаткін пропонують
використовувати методику аналізу грошових потоків страхової компанії.
Вчені виділяють ряд етапів аналізу грошових потоків в страховому бізнесі
(табл. 3) [1, с. 465-466].
Таблиця 3
Етапи аналізу грошових потоків у страховій компанії
Напрямок аналізу

І етап – динаміка
формування позитивного
грошового потоку

ІІ етап – динаміка
формування від‘ємного
грошового потоку
ІІІ етап – збалансованість
позитивного та
від‘ємного грошового
потоку
IV – синхронність
формування позитивного
та від‘ємного грошового
потоку
V етап – ефективність
грошових потоків в
страховому бізнесі

Зміст аналізу
- Аналіз темпів росту;
- Співставлення з темпами росту активів, обсягів надання
страхових послуг;
- Визначення співвідношення залучених коштів за рахунок
внутрішніх та зовнішніх джерел;
- Виявлення ступеня залежності розвитку від зовнішніх
джерел фінансування.
- Аналіз темпів зміни від‘ємного грошового потоку;
- Аналіз структури від‘ємного грошового потоку;
- Оцінка спів вимірності витрачання грошових коштів по
окремим видам активів.
- Визначення динаміки чистого грошового потоку;
- Аналіз якості грошового потоку;
- Визначення достатності грошового потоку.
- Визначення динаміки залишків грошових активів для
відображення
рівня
синхронності
та
забезпечення
платоспроможності страховика;
- Визначення коефіцієнта ліквідності грошового потоку.
- Визначення коефіцієнта ефективності грошового потоку;
- Визначення коефіцієнта реінвестування грошового потоку.
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Подані вище наукові підходи дозволяють визначити тенденції у зміні
фінансових потоків з точки зору зміни активної частини балансу страхової
компанії. Але, поза увагою залишається інвестиційний аспект управління
пасивами, тобто джерелами формування фінансових потоків.
Науковець Г.Л. Піратовський виділяє основні критерії в процесі оцінки
інвестування фінансових ресурсів у фінансові інструменти страхової компанії:
безпечність, доходність, ризик, зростання ціни, ліквідність [6, с. 96].
Він вважає, що оцінка інвестування фінансових ресурсів в придбання
цінних паперів може здійснюватися за такими фінансовими коефіцієнтами:
коефіцієнт співвідношення ціни і доходу; коефіцієнт співвідношення ціни і
активів; коефіцієнт співвідношення цін пропозиції та попиту на цінні папери
на поточний момент; коефіцієнт ліквідності фінансових інструментів.
Для оцінки ефективності інвестування грошових коштів в акції та облігації
досить важливим є процес визначення їх поточної вартості [6, с. 97-98].
Висновок. Отже, з вище зазначеного можна зробити висновок, що
аналіз фінансових потоків страхової компанії обов‘язково має включати
оцінку їх ефективності. Наведені вище підходи не розкривають в достатній
мірі даний аспект. Тому в процесі дослідження аналізу формування та
функціонування

фінансових

потоків

страхової

компанії

доцільно

використовувати консолідований підхід, який полягає у співставленні
отриманих вигод та понесених витрат від використання фінансових ресурсів.
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Д.Е. Шкодін
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Розглянуто концептуальні основи фінансового аналізу діяльності страхових
компаній. Увагу приділено методам розрахунку показників для оцінки
фінансової діяльності страхових компаній у зарубіжних країнах. Виділено
ряд найбільш важливих правил формування і регулювання страхових ринків у
державі.
Ключові слова: фінансовий аналіз, страхові компанії, фінансова діяльність,
страхування.
В сучасних умовах загострення конкуренції в Україні важливого
значення набуває фінансовий аналіз діяльності страхової компанії. Фінансова
аналіз страхової компанії представляє практичний інтерес для потенційних
споживачів страхових послуг. В умовах процесу фінансової глобалізації та
інтеграції стійкість страхових компаній стає одним із основних пріоритетів
економічної політики держави, так як від цього залежать макроекономічна
стабільність та економічне зростання в країні. Нещодавня світова економічна
криза яскраво показала, що питання збереження стійкості страхових
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компаній як фундаменту сучасних розвинутих економік є дуже актуальним.
Більш того, через багатоманітність аспектів діяльності страхові компанії
задіяні в економіці держави. Тому навіть незначні коливання фінансової
стійкості страхових компаній матимуть набагато гірші наслідки для всієї
країни порівняно зі зміною фінансової стійкості підприємств нефінансового
сектору. У такому контексті набуває актуальності фінансовий аналіз
діяльності страхових компаній.
Серед українських фахівців, які за допомогою фінансового аналізу
розглядали

діяльність

страхових

компаній,

можна

виділити

М. Александрову, О. Селиверстова, Р. Сушко, О. Ретинського та інших. З
іноземних вчених можна назвати Д. Хемптона, Р. Глейзера, І. Габідуліна,
С. Русіна. Однак враховуючи цінність праць багато питань щодо фінансового
аналізу

страхових

компаній

залишаються

відкритими,

обумовлює

актуальність та вибір теми роботи.
В економіці ринкового типу страхування виступає, з одного боку,
засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого – комерційною
діяльністю, що приносить прибуток за рахунок вкладення тимчасово вільних
грошей у перспективні об'єкти матеріального виробництва, вигідні проекти,
на банківські депозити, купівлю акцій підприємств та інше. Спосіб впливу на
фінансово-економічну

діяльність

страхових

компаній

здійснюється

фінансовими методами, в свою чергу, фінансові важелі є засобами реалізації
фінансового методу, системою фінансових показників, за допомогою яких
здійснюється вплив на господарську діяльність страховика. Специфічними
фінансовими важелями у страхуванні є страховий платіж, комісійні
винагороди від перестраховиків, страхове відшкодування, страховий тариф,
ціна страхової послуги, відрахування у страхові резерви та інші.
Необхідно відмітити, що базові та додаткові важелі фінансової стійкості
страховика створюють цілісну систему, яка у разі раціонального та
гармонійного

функціонування

забезпечує

досягнення

високого

рівня

стабільності страхової компанії [1, с. 3-5]. Чинником, що гальмує розвиток
867

страхового ринку України, є й те, що капіталізація і стан фінансових ресурсів
переважної

більшості

страхових

компаній

є

незадовільними

і

не

забезпечують їхню конкурентоспроможність навіть на внутрішньому ринку.
Обмежені обсяги та недосконала структура фінансових накопичень більшості
страховиків заважають перетворенню їх на дієвий інститут соціального
захисту населення та інвестування в українську економіку [2, с. 57-58].
В практиці вітчизняного страхування можна відзначити ряд найбільш
важливих правил формування і регулювання страхових ринків, що
сформовані на підставі фінансового аналізу діяльності страхових компаній,
зокрема:
- для забезпечення захисту споживача, захисту економіки в цілому,
повинні бути встановлені відповідні в розумних межах регулюючі
положення;
- страховики повинні допускатися на ринок, згідно з суворими
ліцензійними критеріями;
- держава повинна установити чіткі межі правового поля для
заключення страхових контрактів;
- держава повинна мати спеціальні законоположення щодо податкових
пільг, звільнень, відрахувань в страховій області, зокрема, в пенсійному
страхуванні, близькому до страхування життя;
- кожна держава повинна мати незалежний спеціалізований орган в
справі нагляду за страховою діяльністю;
- страхові компанії, здійснюючи страхову діяльність, повинні мати
достатній запас платоспроможності і працювати на адекватних тарифах;
- обов‘язкове страхування повинно здійснюватися в галузях, і в першу
чергу в соціальній сфері, де страхові ризики мають масовий характер, а
страхові фонди формуються достатньо великою кількістю страхувальників;
- на ринку страхування і перестрахування повинно бути чесне
конкурентне середовище;
- держава має всебічно розширяти міжнародне співробітництво в області
обміну інформацією про діяльність страхових компаній.
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Розвинені країни з метою надання страхувальникам необхідної
інформації застосовують оцінки незалежних рейтингових агентств таких як
Standard & Poor's Corp., Moody's Investor Service Inc., Duff & Phelps Credit
Rating Co, Fitch IBCA. Кожне з них здійснює фінансовий аналіз страхових
компаній використовуючи свою методику, побудовану на дослідженні різних
аспектів діяльності страховика. Присвоєння високого рейтингу для страхової
компанії

означає

підвищення

його

привабливості

для

потенційних

споживачів. В Україні діяльність закордонних агентств обмежено високою
вартістю їх послуг. Офіційним рейтингом вітчизняних страховиків є
Insurance Top, який ранжує компанії за величиною об'ємних показників,
таких як валюта балансу, власний капітал, обсяг зібраних страхових премій,
частка перестрахування в страхових преміях, страхові виплати, рівень
виплат, обсяг страхових резервів.
У зарубіжних країнах використовується методика рейтингової оцінки,
побудована на базі аналізу кількісних показників діяльності страхової
компанії, а також якісних показниках, що мають кількісний вираз, який
проводиться на основі бухгалтерської, статистичної звітності, суб‘єктивних
показників отриманих з інтерв‘ю з менеджерами та інших документів. На
основі розрахованих показників компанії надається певний рейтинг. В Європі
для оцінки платоспроможності використовуються системи відносних
показників. Один з таких це рівень достатності покриття власними коштами
(CAR), який визначається як відношення різниці фактичного рівня
платоспроможності страхової організації та нормативного до нормативного
рівня платоспроможності. В залежності від величини CAR, компанії дається
певна оцінка достатності покриття власними коштами.
Фінансово-економічна діяльність страхової компанії практично завжди
супроводжується

наявністю

певних

ризиків.

Приймаючи

ризики

на

страхування, страховик бере на себе певні зобов‘язання щодо відшкодування
збитків страхувальникові (або третім особам) в межах, передбачених
договором страхування. У цьому контексті важливим є для страховика
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використання різних методів нейтралізації фінансових ризиків страхових
компаній,

до

них

відносяться:

уникнення

ризику;

лімітування;

самострахування; диверсифікація; хеджування та перестрахування.
Фінансовий

результат

включає

два

елемента: прибуток

(збиток)

страховика і приріст (або відтік) резерву внесків.
Аналіз фінансових результатів діяльності страховика починається з
підведення
страхування"

результатів

основної

використовується

діяльності. Законом
показник

заробленої

України "Про
премії, який

визначається шляхом збільшення суми поступлення страхових премій на
протязі звітного періоду на суму незароблених страхових премій на
початок звітного періоду і зменшення одержаного результату на суму
незароблених премій на кінець звітного періоду.
Важним етапом аналізу являється визначення показників накладних
розходів. Рівень накладних розходів визначається двояким способом:
1) по відношенню до фактично отриманої в звітному році премії;
2) по відношенню до об'єму заробленої за рік премії.
При оцінці фінансових результатів діяльності страховика використовують також ряд показників, які враховують об'єм інвестиційного
доходу.
Для визначення достаточності коштів страховика для погашення
його зобов'язань використовуються різні показники, показуючи платоспроможність страховика.
Досвід функціонування національного страхового ринку вказує, що
визначальними в умовах сучасної ринкової економіки для більшості
страховиків України стали проблеми їх адаптації до ринкової кон'юнктури і
змін конкурентного середовища та можливості забезпечення фінансової
стійкості компаній.
Узагальнюючи відмітимо, що для забезпечення фінансової стійкості та
ліквідності страхової компанії важливим є вжиття комплексу заходів,
спрямованих на мінімізацію фінансових ризиків. Серед основних заходів
можна виділити такі: поступове зростання величини статутного капіталу
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страховика на рахунок спрямування частки чистого прибутку на капіталізацію
компанії або/та здійснення додаткової емісії акцій; збільшення ємкості
страховика за рахунок налагодженої системи перестрахування ризиків;
розширення страхового поля страховика за рахунок збільшення асортименту
страхових послуг, які б користувалися підвищеним попитом на ринку.
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Здобувач освітнього ступеня «магістр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ОСНОВИХ ПРОБЛЕМ ІНТЕГРАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У СВІТОВУ
СИСТЕМУ СТРАХУВАННЯ
У статті досліджено вплив лібералізації торгівлі страховими послугами на
розвиток страхових ринків. Проаналізовано структуру і динаміку світового
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страхового ринку. Оцінено взаємодію українського ринку зі страховими
ринками європейських країн. Розглянуто можливість участі іноземного
капіталу в розвитку національного страхового ринку.
Ключові слова: інтеграція ринку страхування, страховий ринок, страховий
продукт, страхова послуг,.
Актуальність теми. Нині сфера страхування є однією з найбільш
інтегрованих галузей на світовому рівні. За умов розвитку міжнародних
ринкових відносин поступова інтеграція національних ринків страхування на
глобальні ринки є природним процесом, що забезпечує нейтралізацію
ризиків на світовому рівні. Розвиток ринкової економіки передбачає
збільшення обсягів ризиків втрати майна, прибутків або завдання збитків
іншим майновим інтересам суб‘єктів, що зумовлює підвищений попит на
послуги страхування.
У результаті світовий ринок страхових послуг сприяє інтеграції
національних економік у систему світового господарства й активізує процеси
глобалізації. Такі тенденції посилюють конкуренцію та супроводжуються
експансією і поглинанням страхового бізнесу в країнах з перехідною
економікою. Високий інтерес до українського страхового ринку з боку
іноземних інвесторів є прямим наслідком ринкових перетворень, недостатнім
розвитком та незбалансованою структурою при одночасній великій ємності
страхового ринку, у якій переважну роль відіграють ризикові види
страхування,

що

не

забезпечує

достатньої

конкурентоспроможності

вітчизняних страховиків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у
дослідження

цієї

проблематики

зробили

такі

вітчизняні

автори:

В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, О.О. Гаманкова, А.С. Глущенко, О.Д. Заруба,
В.А. Малько, С.В. Науменкова, С.С. Осадець, В.Й. Плиса, Т.А. Ротова. Разом
з тим, питання інтеграції українського ринку страхових послуг у світовий,
оцінки його рівня концентрації в теоретичному та методологічному планах
досліджені недостатньо.
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Мета статті Метою дослідження є детермінація основних проблем
інтеграції ринку страхування України у світовий фінансовий ринок та
визначення пріоритетних шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна економічна діяльність є
процесом реалізації зовнішньоекономічних зв‘язків у торгівлі товарами та
послугами, спільному підприємництві, співробітництві. Ці види діяльності
відбиваються на міжнародному бізнесі, а їх головною метою є отримання
прибутку. Страхова послуга, як і інші послуги, є продуктом цілеспрямованої
діяльності страхових компаній, що пропонується на страховому ринку на
умовах еквівалентного обміну з метою отримання прибутку. Вона є формою
реалізації страхового захисту в умовах функціонування міжнародного ринку
послуг. Більшість послуг є нематеріальними. Між тим, у міжнародній
практиці такими, що не мають матеріальної форми, є лише послуги
страхування кредитів, а також інших фінансових ризиків[5].
На відміну від вітчизняних страховиків, які надають страхові послуги,
іноземні компанії використовують поняття «страховий продукт». Він
визначається як набір основних та допоміжних послуг, що надаються
страховиком страхувальникові під час виконання договору страхування. В
свою чергу страховий ринок – частина фінансового ринку, де об'єктом
купівлі-продажу виступає страховий захист. Формується попит і пропозиція
на нього, а сукупність всіх його суб'єктів функціонує в системі економічних,
фінансових, договірних, інформаційно-консультаційних та інших відносин,
що обумовлені необхідністю страхової послуги і виникають між ними на всіх
етапах її надання. Головною функцією страхового ринку є акумуляція та
розподіл страхового фонду з метою страхового захисту суспільства [1, с. 86].
Лібералізація страхових відносин сприяла інтернаціоналізації торгівлі
страховими послугами та інтеграції національних страхових ринків у
світовий. Торгівля страховими послугами розвивається в рамках світового
процесу, надання страхових послуг здійснюється страховиками через свою
комерційну

присутність

на

іноземних
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ринках

чи

пряме

іноземне

інвестування. Тому іноземні страхові компанії можуть реалізувати свої
конкурентні переваги в основному разом з національними страховиками,
тобто через інтернаціоналізацію сектора страхування за рахунок зростання
торгівлі страховими послугами.
Економіка кожної країни стає все більш транснаціональною, це
забезпечує вихід на велику кількість страхових ринків, що розвиваються, із
широким охопленням країн, які є об‘єктами інвестування. Визначальною
тенденцією стає об‘єднання страхових компаній за допомогою угод про
технологічне партнерство, створення об‘єднань найбільших страхових
компаній з великою капіталізацією і активами. Світовий ринок страхових
послуг

визначається

як

обумовлене

інтеграційними

процесами

інституціональне утворення в глобальному конкурентному середовищі, де
здійснюється діяльність страховиків різного рівня та їх клієнтів з приводу
процесів купівлі-продажу страхових послуг. Тенденції розвитку світового
ринку страхових послуг полягають в його глобалізації, в утворенні ТНК
страхового ринку, а також великих транснаціональних фінансових груп, що
інтегрують страховий, банківський і промисловий капітал [8, с. 85].
Результатом трансформації суб'єктів страхового ринку є формування
найбільших транснаціональних страхових компаній, активи яких можна
порівняти з активами найбільших у світі ТНК, що діють у сфері виробництва
та інформаційних послуг. Це обумовлено необхідністю протистояти
конкуренції, що зростає, через високу концентрацію страхового ринку і його
перенасиченість; потребою в збільшенні прибутку за рахунок розширення
географії своєї діяльності; прагненням підвищити власну капіталізацію;
необхідністю зниження витрат, пов'язаних з веденням страхового бізнесу. На
шляху до глобалізації міжнародний страховий ринок пройшов становлення
страхових відносин на національних ринках, процес концентрації та
централізації капіталу на основі злиття і поглинання страхових компаній,
розвиток інформаційних мереж, транскордонних страхових операцій,
лібералізації в страховій сфері, етап появи міждержавних економічних і
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фінансових

об‘єднань.

Інтеграція

страхування

визначається

як

взаємопроникнення та переплетіння національних страхових процесів для
створення цілісного страхового ринку, що сприяє збільшенню щільності
зв‘язків між країнами в галузі страхування і супроводжується зближенням їх
організаційних систем. [3]
Страховий ринок передбачає самостійну діяльність його учасників, які
знаходяться в умовах конкурентоспроможної сфери і будують свої відносини
на коливаннях попиту та пропозиції. Ринок страхових послуг є ефективним
засобом перерозподілу коштів, які раніше були накопичені для подальшого
вкладання в розвиток економіки країни. Одночасно на шляху інтеграції
страхового ринку України існують перешкоди, що пов‘язані з політичною
нестабільністю у країні, слабкими зовнішньоекономічними зв‘язками
України

в

сфері

страхування

з

іншими

країнами,

нерозвиненістю

національної страхової інфраструктури, недостатнім рівнем та потенціалом
розвитку

страхування

за

межами

країни,

низькими

показниками

конкурентоспроможності українських страхових компаній.
Світовий

ринок

страхових

послуг

характеризується

стійким

зростанням, зміною географічної структури, різною динамікою розвитку.
Ємність світового ринку страхових послуг виражається обсягом отриманих
страхових премій. Потрібно відмітити, що частка України в структурі
страхового ринку є дуже незначною – всього 0,073%. Крім того, після
світової кризи 2008 року кількість страхових компаній, які функціонують на
страховому ринку України зменшилась на 30 страхових компаній [5]. В той
же час прогресивні структурні зміни у складі світового ринку відбулись за
рахунок розвитку страхування в країнах Центральної та Східної Європи,
країнах СНД і Балтії при зниженні частки країн Північної Америки, Азії,
Океанії. Реформи стосувалися демонополізації і приватизації страхового
сектору, поширення доступу іноземних страховиків на національні ринки
страхування та перестрахування, розвитку комерційного страхування життя і
пенсійного забезпечення. Характерною рисою світового ринку страхування є
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перевищення частки видів страхування життя (близько 60%), у порівнянні з
іншими видами страхування, частка яких складає близько 40%. У регіонах з
розвиненою економікою відзначається стабільність у розвитку страхового
ринку з достатньо високими темпами зростання і відносною стабільністю до
різних криз, що відбуваються у світі.
Особливостями страхового ринку України є його невелика частка у
складі світового ринку, певний рівень монополізації окремих видів
страхування. На відміну від ринків інших країн, він характеризується
високими темпами зростання кількості страховиків, але більшість з них
мають незначний обсяг активів, тому змушені значну питому вагу своїх
зобов‘язань передавати на перестрахування страховим організаціям інших
країн. Для українського страхового ринку є характерним низький ступінь
захищеності за основними ризиками, що пояснюється його низьким рівнем
розвитку. Ринок страхових послуг України перебуває в умовах поступового
інтегрування у світовий. Найважливішою ознакою його функціонування є
накопичення фінансового капіталу. Щодо прогнозів ситуації на страховому
ринку, то в 2011–2015 роках прогнозується поступове відновлення зростання
української економіки, це стимулюватиме зростання страхового ринку
протягом цих років. Основними «двигунами» зростання страхового ринку в
2011–2015 роках будуть види страхування, орієнтовані на фізичних осіб:
КАСКО, страхування майна фізичних осіб, страхування від нещасних
випадків. Спеціалісти прогнозують, що страхування фізичних осіб ростиме
більш швидкими темпами в порівнянні зі страхуванням в корпоративному
секторі, за винятком добровільного медичного страхування. За прогнозами
експертів, в 2011–2015 роках слабкі страхові компанії зійдуть зі страхової
арени. Після цього відбудеться перерозподіл ринку між більш сильними і
надійними страхувальниками [4].
Незрілість українського страхового ринку підтверджується слабкістю
інвестиційного клімату та загальних умов економічної діяльності. Іноземні
страховики присутні на українському ринку, але не мають на ньому сильних
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позицій. Система впливу на страховий ринок з боку держави в Україні є
недостатньо стійкою, що викликано не тільки внутрішніми факторами його
розвитку, але є прямим наслідком макроекономічних процесів, які
спостерігались в економіці країни, що реформується.
Для України є важливим вибір пріоритетних напрямків участі у
міжнародній економічній інтеграції. За період реформування одержали
розвиток

такі

напрямки

активізації

інтеграційного

фактору

у

зовнішньоекономічній стратегії країни, як розвиток зовнішньоекономічної
діяльності переважно на базі двосторонніх торговельних відносин, що
передбачають створення зон вільної торгівлі; угода про поглиблення зони
вільної торгівлі з ЄС, так звана «ЗВТ+»; поглиблення інтеграційних відносин
у межах регіональних угруповань із українською участю; включення у тій або
іншій формі до діяльності найбільш успішно функціонуючих інтеграційних
об‘єднань. Глобальна інтеграція страхових ринків сприяє функціонуванню
видів економічної діяльності, які пов‘язані з міжнародною взаємодією.
Лібералізація умов доступу на страховий ринок забезпечує високий рівень
конкуренції страхових компаній. Це протиріччя поглиблюється тим, що
глобалізація (і, зокрема, висока рухливість капіталу) приводить до різкого
послаблення ролі держави у сфері соціального захисту [8].
Розвинені країни в рамках концепції загальної лібералізації докладають
всі зусилля для максимальної інтеграції національних страхових ринків у
єдиний світовий фінансовий простір. Їх зацікавленість викликана, в першу
чергу, тим, що більш висока конкурентоспроможність страхових корпорацій
забезпечує більш впевнену перевагу на зарубіжних ринках, а високий рівень
розвитку фінансових інструментів забезпечує приплив капіталу з менш
розвинених країн по страхових каналах. Особливості взаємодії страхових
ринків різних країн впливають на страховий ринок України і сприяють його
залученню у світовий страховий простір. Страховий ринок України більшою
мірою перебуває в сфері впливу світового ринку, який здійснюють ринки
країн ЄС і Росії, Угорщини і Польщі. Це дозволяє зробити висновок, що
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взаємодія страхових ринків цих країн повинна допомогти розкриттю
потенційних можливостей ефективної участі України у світогосподарських
фінансових процесах. Інтеграційне співтовариство необхідно будувати як
складову частину світового господарства, орієнтовану на його норми та
правила, що буде сприяти формуванню відкритого страхового ринку [7].
Аналіз інтеграційних процесів на страховому ринку України дозволяє
зробити висновок про недостатній ступінь його розвитку і про необхідність
подальшої лібералізації, покликаної сприяти інтеграції у світове страхове
господарство. В Україні, як і на світовому ринку страхування, має місце
процес

збільшення

капіталізації

національних

страховиків,

злиття

страхового, банківського та промислового капіталів. Лібералізація торгівлі
страховими послугами сприяла виходу українських страховиків на іноземні
ринки, але присутність національного страхового капіталу на них незначна.
Іноземні

страхові

та

перестрахувальні

компанії

стали

суб'єктами

українського ринку страхування та забезпечили досить активне його
зростання, окремі компанії виявилися серед лідерів ринку за рахунок того,
що світові страховики мають не тільки великі капітали, але також значно
більший досвід і технології ведення справи. Присутність іноземних компаній
на національному ринку сприяє зростанню конкуренції, яка неминуче
відбудеться з появою іноземних технологій і капіталу, і може призвести до
поглинання національних страхових компаній. В Україні, як і на світовому
ринку страхування, має місце процес збільшення капіталізації національних
страховиків, що, з одного боку, обумовлене законодавчими ініціативами
органів страхового нагляду, а з іншого, – процесами злиття й поглинання
операторів ринку; переплетінням страхового, банківського, і промислового
капіталів. Разом з тим, українські страхові компанії усе активніше виходять
на страхові ринки зарубіжних країн. Світовий досвід свідчить як про
позитивні результати присутності іноземного капіталу на національному
ринку,

так

і

про

негативні.

Сильні

сторони:

поліпшення

якості

обслуговування у сфері страхування; поява нових страхових, інформаційних
технологій і інновацій; акумуляція національних заощаджень; оптимізація
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розподілу ризиків, включаючи міжнародне перестрахування; приплив нового
іноземного капіталу. Слабкі сторони: зниження можливостей розвитку
страхової справи національними страховиками; можливість домінування
іноземних страховиків на внутрішньому ринку; необхідність збереження
національного контролю над страховою системою (з урахуванням інтересів
національної безпеки); можливість відтоку капіталу в результаті діяльності
іноземних страховиків. Перевага: наявність потенціалу для розвитку
накопичувальних видів і страхування життя за участю іноземного капіталу.
Загроза: можливість втрати національного страхового ринку. Об'єктивним
процесом на світовому ринку є концентрація страхового капіталу [6].
Висновки. Отже, світовий ринок страхових послуг представляє
інституціональне утворення в глобальному конкурентному середовищі, де
під впливом лібералізації здійснюється діяльність страховиків різного рівня.
Інтеграція страхування визначається як взаємопроникнення та переплетіння
національних страхових процесів для створення цілісного страхового ринку,
що сприяє збільшенню щільності зв'язків між країнами в галузі страхування
й супроводжується зближенням їх організаційних систем. Факторами, які
впливають на розвиток страхового ринку України, необхідно вважати
наступні: глобалізацію світової економіки, лібералізацію торгівлі страховими
послугами,

інтеграційні

процеси

на

страхових

ринках,

а

також

багатовекторність розвитку України. Світовий ринок страхових послуг
характеризується стійким зростанням, зміною географічної структури та
лідерів

ринків,

формуванням

інтеграційних

об‘єднань,

присутністю

іноземного капіталу на національних ринках, різною динамікою розвитку.
Для розвинених країн характерною рисою є переважання ринку страхування
життя у порівнянні з іншими видами страхування. У країнах, що
розвиваються, більший розвиток отримали ризикові види страхування.
Інтеграцію українського страхового ринку у світовий необхідно будувати з
урахуванням багаторівневої моделі взаємин, на ділових міждержавних
програмах

і

конкретних

проектах,

що

передбачають

зобов‘язання учасників і обґрунтовані механізми їх реалізації.
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чіткі

взаємні
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Д.О. Швець
Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стаття присвячена дослідженню факторів трансформації системи
фінансового менеджменту малих підприємств з урахуванням нових вимог та
завдань, які визначають особливості функціонування сучасної економіки.
880

Визначені завдання до врахування нових вимог фінансового управління за
об'єктами

управління:

управління

структурою

капіталу,

управління

активами, управління інвестиціями, управління грошовими потоками.
Ключові слова: фінансовий менеджмент підприємства, малий бізнес,
соціально

орієнтовані

інвестиції,

оптимальна

структура

капіталу,

інвестиційна привабливість.
Постановка проблеми. На сучасному етапі економічного розвитку для
більшості вітчизняних малих підприємств головною проблемою стала
нестача

необхідного

обсягу

фінансового

забезпечення,

що

істотно

позначається на ефективності їх господарювання. Разом з тим, низька
забезпеченість малих підприємств фінансовими ресурсами супроводжується
низьким рівнем їх використання. Саме тому подальший розвиток малого
бізнесу в Україні та спрямування його діяльності на забезпечення фінансової
стабільності

держави

потребує

належної

організації

фінансового

менеджменту. Ефективність системи фінансового менеджменту суб'єкта
господарювання визначається його спроможністю своєчасно реагувати на
зміну умов зовнішнього економічного середовища в умовах асиметрії
інформації на фінансовому ринку, посилення конкуренції за ресурси та ринки
збуту тощо. Об'єктивним є той факт, що вимоги до побудови ефективної
системи фінансового менеджменту на підприємстві сьогодні диктуються
динамічністю економічних процесів: глобалізаційними тенденціями, темпами
інноваційного розвитку, неекономічними факторами, що у комплексі
визначають напрями розвитку системи фінансового менеджменту в цілому та
окремих її складових.
Метою

статті

є

дослідження

факторів

трансформації

системи

фінансового менеджменту на підприємствах малого бізнесу з урахуванням
нових вимог та завдань, які визначають особливості функціонування сучасної
економіки.
Аналіз останніх наукових досліджень. Важливі положення щодо
фінансового менеджменту в малому бізнесі містяться у наукових працях
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українських вчених, насамперед Л. Буряка, З. Варналія, Л. Воротіної.
Дослідженню особливостей фінансового управління в малому бізнесі багато
уваги приділили відомі зарубіжні вчені П. Уілсон, К. Ховард, Д.Штайнхофф,
Д.Берджес, які розглядають у своїх роботах мале підприємництво як форму
організації, що накладає особливий відбиток не стільки на склад та структуру
фінансових ресурсів, як на процес управління ними. Але в роботах названих
фахівців не достатньо досліджені особливості фінансового менеджменту
малих

підприємств.

Питанням

формування

ефективного

фінансового

менеджменту на підприємстві присвячені наукові праці багатьох вчених,
таких як: Ю. Брігхема, І.О. Бланка, В.В. Ковальова, A.M. Поддерьогіна,
Л.О. Омелянович, О.В. Чайковської, К.С. Котенькової, Г.Г. Кірейцева,
О.П. Крайник, Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньової, Н.М. Давиденко. Однак,
невирішеними на сьогодні залишаються питання щодо врахування впливу
фінансових

та

нефінансових

факторів

впливу,

зокрема

соціально-

екологічних, на формування ефективної системи фінансового менеджменту
на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. Процес управління фінансовими ресурсами
– це сукупність управлінських процедур, які виконуються у певній
послідовності з метою вирішення поставлених перед управлінням завдань.
Принципи, на яких ґрунтуються сучасні системи управління фінансами,
можуть бути застосовні до підприємств різних розмірів. Усі компанії
розміщають фінансові ресурси в активи, а також залучають кошти. Різниця –
в акцентах. Проблеми маленьких компаній не схожі на проблеми, з якими
зіштовхуються великі підприємства, крім того, доступ малих підприємств на
фінансові ринки обмежений.
Різниця в мотивації керівника малої незалежної фірми, що є її
власником, і професійного менеджера з незначною часткою власності у
керованому ним підприємстві полягає в тому, що керівник-власник повністю
контролює стратегічні аспекти розвитку підприємства, на відміну від
найманого менеджера, що підкоряється акціонерам. Інтереси власника в
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такому випадку не йдуть у розріз із інтересами підприємства, і підвищення
ефективності

діяльності

завжди

є

предметом

прямої

зацікавленості

керівника.
Керівники малих підприємств не завжди переслідують мету максимізації
прибутку, оскільки іноді керівникові-власникові невеликого підприємства
досить певної норми прибутку, необхідної для того, щоб забезпечити собі
певний рівень життя, й не вимагає додаткових зусиль, у цьому випадку,
паралельною метою є збереження незалежності.
Мале підприємство з орієнтацією на розширення по своїй суті
відрізняється від типового малого підприємства, що завжди залишається
малим. Завдання малої фірми з орієнтацією на розширення - здійснювати
його найефективнішим способом, оскільки зростання темпів росту вимагає
прийому більшої кількості нових працівників. Це збільшення числа
співробітників вимагає розробки нових методів управління, в тому числі і в
галузі фінансового менеджменту.
Типове мале підприємство, як правило, не має відношення до високих
технологій. Навіть у випадку успішної роботи воно залишається малим. Ріст
у даному випадку - не першочергове завдання. Як правило, типове мале
підприємство залежить від одного-двох чоловік, що ним володіють. Велика
частина рішень приймається без належного аналізу. Стратегічне планування
зазвичай не здійснюється через значний обсяг поточної роботи, що припадає
на кожного співробітника.
Фінансовий

менеджмент

типового

малого

підприємства

істотно

відрізняється від управління фінансами великого підприємства або малого,
але орієнтованого на розширення. Типові малі підприємства не можуть
емітувати звичайні акції - весь капітал формується за рахунок власників, а
також прибутків від бізнесу. Дефіцит коштів істотно обмежує плани
керівництва, націлені на розширення. Типове мале підприємство, як правило,
досить активно здійснює управління оборотним капіталом. Основним
завданням при цьому стає вміле планування грошових потоків.
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Отже, фінансовий менеджмент у малому бізнесі має такі особливості,
що відрізняють його від великого:
-

залежність від внутрішніх джерел фінансування і слабка організація

довгострокового

планування,

що

зумовлена

незначною

чисельністю

працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації. Більшість принципів
управління фінансовими ресурсами великих підприємств можуть бути
застосовані до малого бізнесу, але з іншими акцентами;
-

більшість власників малих підприємств відчувають дефіцит широкого

діапазону навичок, за допомогою яких вони повинні точно аналізувати ринок
і стрімко маневрувати своїми обмеженими ресурсами, щоб максимізувати
швидкість і гнучкість випуску продукції;
-

залежність потенціалу росту малих підприємств від кваліфікації

їхнього управлінського персоналу.
Враховуючи

досягнення

управлінської

науки

та

прогресивні

перетворення у практиці фінансового управління зарубіжних та вітчизняних
підприємств,

можна

говорити,

що

на

сучасному

етапі

фінансовий

менеджмент спроможний змінювати пріоритети і тенденції розвитку
економічних суб'єктів, формувати якісно нову систему цілеспрямування
компаній. Саме з цих позицій у загальній системі управління підприємством
він відіграє ключову роль у забезпеченні ефективності господарювання
економічних суб'єктів.
Світовий досвід показує, що завдання фінансового менеджменту
концентруються,

в основному, на вирішенні проблем, пов'язаних з

фінансовими ринками, сучасний рівень розвитку яких характеризується
широким

переліком

фінансових

активів

та

інструментів.

Проте

пріоритетність завдань поступово змішується з фінансових чинників
розвитку економічних систем до нефінансових, які у найбільш загальному
визначенні характеризуються як підвищення соціальної відповідальності
бізнесу (поширення соціально орієнтованого інвестування, «зелених»
інвестицій, тощо), тобто відбувається переосмислення ролі корпоративного
управління.
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Фінансовий менеджмент в Україні з'явився як наука лише на початку
XX століття, його розвиток є непослідовним і наразі рівень вітчизняного
фінансового управління є нижчим, ніж у розвинених країнах світу. Найбільш
актуальними проблемами розвитку системи фінансового менеджменту на
вітчизняних підприємства можна вважати такі [4]:

- короткострокова орієнтація системи фінансового менеджменту на
вітчизняних підприємствах;

- нерівномірний розвиток фінансового менеджменту на підприємствах
(більш успішні великі підприємства використовують в своїй діяльності
американські

чи

європейські

підходи

до

управління

фінансами;

підприємства, що дотепер долають складнощі ринкових перетворень –
схиляються до вітчизняних методик фінансового менеджменту);

- недостатня дієвість принципів та моделей фінансового забезпечення
стійкого росту підприємства;

- відсутність чіткого розмежування підходів до управління фінансами на
підприємствах, що є різними за формою організації бізнесу та видами
діяльності

(для

торгівельних,

сільськогосподарських,

промислових

підприємств);

- відсутність єдиної методики визначення фінансового стану (через
запозичення різних підходів світового досвіду);

- суперечливість та недосконалість законодавчої та нормативної бази;
- відсутність достовірного обліку, відкритої та повної звітності, що
призводить до формування суб'єктивної інформації та підвищує ймовірність
неврахування деяких зовнішніх ризиків.
Ми вважаємо, що перехідний етап, на якому наразі перебуває практика
вітчизняного фінансового управління, повинен бути використаний як
перевага у подальшому її реформуванні шляхом удосконалення теоретичної
та методологічної бази ефективного фінансового менеджменту. В основу
такого удосконалення має бути покладено системний підхід, який дозволить
урахувати вплив нефінансових факторів у фінансових індикаторах розвитку
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підприємства. Сьогодні постає науково-практичне завдання формування
гнучкої системи фінансового менеджменту, що адаптуватиме діяльність
суб'єкта господарювання до зовнішніх факторів впливу, узгоджуватиме їх із
внутрішніми завданнями забезпечення стійкості, рівноваги, добробуту
акціонерів та подальшого розвитку підприємства. Гнучкість менеджменту у
сучасній теорії управління вартістю розглядається як фактор її зростання.
Оскільки для кожної підсистеми фінансового менеджменту чутливість
до факторів нефінансового впливу є різною, то загальна мета удосконалення
системи

фінансового

менеджменту

підприємства

повинна

бути

структурована – необхідно виділити завдання за об'єктами управління:
управління

структурою

капіталу,

управління

активами,

управління

інвестиціями, управління грошовими потоками.
Процес управління структурою капіталу є своєрідним віддзеркаленням
економічних перетворень, що відбуваються у сучасній економіці. Своєчасне
коригування структурних елементів капіталу дозволяє забезпечити високі
показники фінансової стійкості, прибутковості та рентабельності, знизити
ймовірність банкрутства для підприємства. Тому питання формування
оптимальної структури капіталу завжди є актуальними.
На сьогодні існує ряд теоретичних концепцій, які розкривають підходи
до формування оптимальної структури капіталу підприємства. Найбільшою
популярністю у дослідженнях вчених користуються теорії структури
капіталу, що передбачають розподіл за двома напрямами: статичні та
динамічні.
Статичні

теорії

структури

капіталу

передбачають

формування

оптимальної структури капіталу, досягнення якої є ціллю управлінських
рішень підприємства. На відміну від них, у динамічних теоріях відсутній
визначений норматив співвідношення боргового та власного капіталу. Крім
того, динамічні концепції враховують інформаційні потоки, що отримує
фінансовий ринок від суб'єкта господарювання. Структура капіталу у
зазначених теоріях представляється у вигляді ієрархії джерел фінансування.
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На основі проведеного нами аналізу були визначені переваги та недоліки
основних теорій структури капіталу з огляду на можливість їх практичного
використання

при

формуванні

оптимальної

структури

капіталу

з

урахуванням нефінансових факторів, які в умовах постійних трансформацій
фінансово-економічних відносин мають все більший вплив на прийняття
суто економічних рішень. Потенційні можливості та переваги сучасного
підприємства

деякі

автори

визначають

саме

у

полі

нетрадиційних

(неекономічних) чинників. Так, в результаті дотримання

соціальної

відповідальності у бізнесі, здійснення екологоорієнтованої діяльності,
спрямованої

на

збереження

навколишнього

природного

середовища,

утилізацію відходів, матеріало та ресурсозбереження у виробництві,
підвищується довіра до підприємств з боку комерційних банків, більшість
яких у розвинених країнах світу враховує соціально-екологічні показники
при оцінці кредитоспроможності позичальника (екваторіальні принципи при
проектному фінансуванні).
В результаті цього, банк на пільгових умовах надає позикові кошти, що
дозволяє знизити підприємству середньозважені витрати за джерелами
фінансування, а значить - підвищити ринкову вартість підприємства.
Нові

вимоги

висуваються

також

до

управління

інвестиціями

підприємства. Зважаючи на підвищення ролі інноваційної сфери в економіці,
з'являється новий напрям в інвестуванні - інноваційне інвестування. Одним з
його видів є екологічно-інноваційні інвестиції, які формують соціальноекономічний ефект для підприємства за рахунок економії витрат вхідних
матеріалів, сировини, що знижують операційні витрати; підвищення
конкурентоспроможності, а значить попиту, а отже, і обсягів продажу;
зниження витрат у зв'язку з встановленням очисного обладнання або випуску
екологічно чистої продукції, що також втілюється у додаткових доходах
(зростання рівня попиту, можливість виходу на світові ринки тощо).
Питома вага соціально орієнтованих інвестицій

у складі загального

обсягу інвестицій світової економіки поступово збільшується Інвестори
887

усвідомлюють важливість нефінансових факторів у формуванні капіталізації
компаній. На сьогодні до соціально відповідальних інвесторів долучаються
інституційні інвестори, емітенти, біржі, регулюючі органи, спеціалізовані
інформаційно-аналітичні компанії та некомерційні організації. Відповідно,
вибір об'єкту інвестування за соціально орієнтованих інвестицій складається
на

основі

інвестиційної

соціально-екологічних

привабливості

чинників.

підприємства

Остання

відображає

з

урахуванням

досягнутий

та

потенційний рівень розвитку підприємства, надає оцінку можливостям
розвитку

підприємства

у

фінансовому,

виробничому,

інноваційному,

соціальному та інших видах діяльності.
Забезпечення підприємством надання прозорої, відкритої інформації про
показники не тільки фінансової, інвестиційної та операційної діяльності, але
й про соціально-екологічну ефективність діяльності суб'єкта господарювання
сприяє

підвищенню

ступеня

довіри

з

боку

інвесторів.

Постійне

представлення зазначеної інформації мотивує підприємство до здійснення
соціально- та екологооорієнтованої діяльності. Об'єктивною реакцією з боку
потенційних інвесторів є підвищення обсягів додаткових капітальних
вкладень в об'єкт інвестування.
На

сьогодні

показовим

індикатором

відображення

соціально-

екологічних аспектів діяльності підприємства є його екологічний рейтинг, що
формується

за

такими

показниками,

як:

обсяги

споживання

води,

забруднення стоків, викидів в атмосферу, вихлопних газів автотранспорту,
порушення земель та земель зайнятих під забудови, звалища.
Врахування нефінансових факторів при здійсненні інвестиційної
діяльності надасть можливості підприємству отримати наступні потенційні
переваги:

- підвищення інвестиційної привабливості підприємства для соціально
орієнтованих інвестицій, що передбачає приток додаткових капітальних
вкладень;

- соціально-економічний ефект від реалізації інвестиційних проектів
екологічного спрямування;
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- мінімізація ризиків, що пов'язані з реалізацією інвестиційних проектів
(в т.ч. екологічних ризиків);

- підвищення ринкової вартості підприємства.
Висновки. Фінансовий менеджмент малого підприємства складний та
багатогранний процес, метою якого є збільшення обсягів фінансових
ресурсів. Створення на малому підприємстві зрозумілої та логічної схеми
організації даного процесу, що припускає підвищення ефективності
використання ресурсів за рахунок мобілізації внутрішніх резервів, є
реальним чинником підвищення ефективності його фінансово-господарської
діяльності.
Спроможність підприємства своєчасно реагувати на зміни в тенденціях
розвитку економічної системи, зокрема при здійсненні фінансового
менеджменту, дозволяє йому забезпечувати високі показники фінансової
стійкості, платоспроможності та рентабельності активів і капіталу, а значить
сприяє його ефективній роботі.
Сучасне ринкове середовище висуває нові вимоги до управління
підприємство, зокрема трансформації системи фінансового менеджменту, яка
за усіма її складовими (управління капіталом, інвестиціями, грошовим
потоком та в цілому вартістю підприємства) має бути орієнтована не лише на
суто економічні завдання. Поряд з фінансовими чинниками впливу на
основні об'єкти фінансового менеджменту важливого значення набувають
нефінансові, серед яких поряд з іншими (інноваційний характер розвитку
суб'єктів господарювання; надання прозорої фінансової та нефінансової
інформації

підприємствами)

особливо

актуалізується

роль

вимог

екологічного характеру до здійснення господарської діяльності.
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І.С. Ямкова
Здобувач освітнього ступеня "магістр"
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
Безробіття в Україні є одним із найактуальнішим питанням сьогодення.
Якими можуть бути шляхи подолання цієї проблеми? Яким чином держава
може забезпечити гідний рівень працевлаштування кожному українцю? В
статті проаналізовано шляхи подолання кризи безробіття, та зменшення
чинників, які передують виникненню безробіття в Україні.
Ключові слова: Безробіття в Україні, безробіття працездатного населення,
макроекономічна нестабільність, гідний рівень життя, шляхи подолання
кризи безробіття.
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Актуальність теми. Безробіття в Україні набуло на сьогоднішній день
небаченого розмаху, на це найбільший вплив, на думку багатьох науковців,
мав офіційний перехід нашої країни до ринкової економіки, але це лише
мінлива завіса реалій економічного життя України. Найбільший вплив на
кризову ситуацію щодо безробіття в Україні, станом на 2014 рік - має
державна влада країни. В чому полягає діяльність владних органів на
сьогодні щодо подолання цієї ситуації, яка склалась на ринку зайнятості, які
шляхи вирішення її – це і є основними актуальними питаннями. Тому,
доцільно дослідити його.
Мета. Метою дослідження –є з‘ясування

статистичних даних щодо

зайнятості населення та рівня безробіття в Україні, та аналіз напрямів
підвищення робочих місць та зменшення актуальної проблеми – безробіття
працездатного населення України.
Аналіз та виклад основних останніх досліджень і публікацій. Лібанова
Е.: в аспекті мінімізації ризиків українського суспільства у соціально трудові сфері, автор наголошує на необхідності вдосконалення чинної
системи суспільних інститутів, правил, норм, законів, установ

та інших

соціальних

необхідно

утворень,

що регулюють поведінку.

Зокрема,

забезпечити формування ефективного працівника, через установлення
справедливої оплати праці, зміни масової психології, плекання відчуття
власної

відповідальності

та

віри

у

свої

можливості,

зокрема,

повномасштабної системи соціального страхування [1,с.3,14]. Безперечно,
автором зазначені найголовніші шляхи подолання та виходу з кризової
ситуації щодо мінімізації рівня безробіття в Україні. Торжевський М.В.,
зазначає, що на ринку праці від безробіття страждає значна частина
населення нашої країни, це як і молодь, так і плацеспроможне населення у
віці від 15 до 65 років. Молодь формує особливий спектр ринку праці, який
значно відрізняється від інших його складових. З одного боку, у молодому
віці людина має високу мобільність, вона відкрита, готова до змін і пошуку
роботи, а з іншого, їй не вистачає відповідного досвіду, щоб бути
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конкурентоспроможною на ринку праці [2, с.87]. Автор, дуже актуально на
сьогодні зазначив цей факт, тому шляхи вирішення питання безробіття
молоді такі ж актуальні як і питання безробіття населення більш старшого
віку, тому розглядати будемо в цілому, які є шляхи вирішення даної
проблемної ситуації в країні. Надрага В. І., зазначає, що ризики безробіття
доцільно розглядати в контексті взаємодії всіх суб‘єктів ринку праці –
найманого працівника, роботодавця та держави. Роль держави полягає у
необхідності

мінімізації

соціальних

ризиків,

шляхом

упровадження

ефективного нормативно - правового регулювання ринку праці. Кабінет
міністрів України прогнозує зростання безробіття в Україні у 2015 році до 8.2
% економічної активності населення, про це йдеться в постанові уряду ғ 82
від 25.03.2014 р. « Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України ғ 978 від 18.12.2013 р.»[3, с.76-77]. Обов‘язковою та
основною сполучною ланкою між рівнем безробіття та зменшенням рівня
безробіття, безперечно – є державні органи України. Актуальною на сьогодні
в нашій країні, щодо питання безробіття є думка Карла Маркса: причиною
безробіття, вважає він - є не зростання заробітної плати, не швидкі темпи
зростання народонаселення, а нагромадження капіталу в умовах зростання
технічної будови індексу промислового виробництва. Змінний капітал,
авансовані на купівлю робочої сили, зростає повільнішими темпами в
порівнянні

з

постійним

капіталом,

авансовані

на

купівлю

засобів

виробництва. Іншою причиною є банкрутство підприємств в умовах ринку.
Факторами, що підсилюють безробіття, є кризи і спади в економіці, міграція
сільського населення в місто. Якщо економіка розвивається циклічно, коли
підйоми і економічні спади змінюють один одного, наслідком цього стає
вивільнення робочої сили і згортання виробництва, збільшення армії
безробітних. Дійсно, саме з безробіттям пов‘язані такі деструктивні явища як
падіння виробництва, бідність, соціальна напруга, криміналізація. Якщо
взяти ринок праці, то тут безробіття є тіньовим боком зайнятості і, виходячи
з цього, всі економічні і соціальні ефекти з точки зору безробіття існують
також лише зі знаком „ мінус‖.
892

Проведемо

порівняльний

аналіз

між

потребою

роботодавців

у

працівниках за регіонами, станом на 2014 рік (без урахування тимчасово окупованої території АРК та м. Севастополя, та без урахувань даних по
Слов‘янському

районному

центу

зайнятості,

Донецької

області),

та

працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2014 році (Таблиця 1,
Таблиця 2).
Таблиця 1
Потреба роботодавців у працівниках за регіонами і 2014 році

Потреба у
працівниках –
усього
Вінницька область
Волинська
область
Дніпропетровська
область
Донецька область

62,5

100,0

48,7

69,9

січень-вересень
тис.
до
осіб відповідного
періоду 2013
р.
52,6
64,9

2,4
0,9

109,5
135,4

1,1
1,0

73,1
98,5

1,4
1,4

82,4
82,8

9,3

109,5

8,1

94,5

8,3

87,1

4,1

105,4

2,0

45,0

2,0

35,0

Житомирська
область
Закарпатська
область
Івано-Франківська
область
Київська область
Кіровоградська
область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська
область
Одеська область
Полтавська область

2,1

94,6

2,0

65,6

2,3

56,4

1,4

84,5

0,9

68,0

0,8

29,4

0,7

120,4

0,4

65,9

0,8

29,4

2,9
2,2

108,7
113,6

2,5
0,9

85,0
53,8

2,5
1,1

70,3
52,7

2,5
1,9
2,1

105,2
65,9
117,1

2,1
1,5
1,3

71,0
55,1
74,2

2,1
1,9
1,3

65,5
48,1
71,6

3,5
3,3

105,4
109,5

2,5
2,2

79,6
72,3

2,8
2,5

89,3
78,7

Рівненська область
Сумська область
Тернопільська
область
Харківська область

1,3
1,3
2,0

104,8
88,0
101,4

1,2
0,8
1,8

78,6
63,6
66,6

1,4
0,9
2,3

91,3
76,3
71,5

3,4

89,3

2,7

60,8

2,9

54,7

тис.
осіб

січень-березень
у % до
тис.
у % до
відповідного
осіб
відповідного
періоду 2013 р.
періоду 2013 р.
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Продовження табл.1
Херсонська область
Хмельницька
область
Черкаська область
Чернігівська
область
м. Київ

2,1
0,9

88,8
117,4

1,8
0,5

60,6
46,9

1,4
0,6

41,8
60,5

1,2
1,8

140,1
101,2

0,8
1,5

70,0
88,0

0,7
1,8

81,0
92,1

7,4

87,6

7,3

61,9

7,8

61,6

Таблиця 2
Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами в 2014 році

Усього:
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська
область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська
область
Київська область
Кіровоградська
область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська
область
Харківська область
Херсонська область

Працевлаштовано державною службою зайнятості за період
січень-червень 2014 року
січень - березень
січень - червень
у % до
у % до
тис.
кількість
до
тис.
кількість
осіб
громадян,які
відповідного осіб
громадян,які
мали статус
періоду 2013
мали статус
безробітного
року
безробітного
упродовж
упродовж
звітного
звітного
періоду
періоду
118,7
16,6
150,0
281,7
30,0
6,5
16,0
173,7
19,4
38,7
2,6
14,9
191,7
5,8
24,6
9,6
19,6
160,3
21,0
32,0
8,3
3,8
2,5
6,9
3,2

15,4
13,9
16,7
18,9
13,9

175,1
173,9
190,6
111,0
156,1

16,2
8,8
5,4
16,8
6,5

22,3
24,4
26,4
34,3
21,3

3,1
4,4

13,0
16,6

126,6
109,1

8,2
11,4

25,3
34,5

5,7
6,1
4,7
5,4
6,2
2,8
3,5
2,9

17,3
16,6
17,3
24,0
16,9
11,5
14,7
12,0

181,1
184,8
128,7
114,9
171,5
134,6
112,6
181,8

11,4
13,1
11,5
12,8
15,9
7,2
7,7
8,4

26,5
26,3
33,2
43,9
34,4
23,1
24,4
27,9

10,7
3,2

25,7
16,2

197,7
149,2

22,7
9,1

39,9
35,6
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Продовження табл. 2
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м. Київ

4,2
5,9
1,3
3,2
2,0

15,7
17,2
9,9
15,0
13,8

171,0
119,5
136,4
132,6
134,6

11,0
15,5
4,0
7,6
4,3

33,3
34,7
23,0
26,3
19,6

Як бачимо, тенденція необхідності на підприємствах, в установах та
організаціях

у

працівниках,

працевлаштування

центрами

здебільшого
зайнятості

зменшується,
населення

по

а

тенденція

регіонах

–

зменшується. Це позитивні дані, які свідчать про поступовий вихід із
кризової ситуації ринку зайнятості в Україні [4].
Отже, розглянувши та проаналізувавши ці таблиці, ми приходимо до
висновку, що зайнятість та безробіття є головними індикаторами не лише
внутрішньодержавної та регіональної, а й макроекономічної нестабільності, і
одними із ключових показників для визначення загального стану економіки
України на внутрішньодержавному та зовнішньоекономічному ринку.
Зростання безробіття скорочує попит на товари на внутрішньому ринку
України. Люди, що не одержують зарплату, вимушені задовольнятися лише
самим мінімумом засобів існування. В результаті зменшується збут товарів
на внутрішньому ринку країни. Тим самим підйом безробіття загострює
економічні проблеми країни і слугує поштовхом для подальшого скорочення
зайнятості.
Безробіття загострює політичну ситуацію в країні. Причиною тому є
зростаюче негативне ставлення людей, що позбавлені можливості гідно
жити. У західній економічній літературі причини безробіття досліджуються
переважно на основі чисто економічного підходу, який , як ми зазначали і є
основною ланкою у подоланні кризової ситуації в країні щодо ринку праці.
Проаналізувавши вищезазначене, можна зробити такі висновки, що
безумовно основним важелем у вирішення такого актуального питання - є
держава, яка законодавчими актами, постановами та своїм контролем за
діяльністю підприємств, вирішить питання зменшення рівня безробітного
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населення України. Запропоную доцільні і дуже актуальні шляхи вирішення,
щодо сьогоденної проблеми, по скороченню безробітного населення України:
Удосконалення законодавчої бази щодо забов‘язання та заохочення
підприємств, установ, організацій щодо того, щоб підняти за рахунок
прийняття на роботу у власні підприємства безробітних, та підвищити рівень
працевлаштування за допомогою кожного з цих підприємств.
Чітко визначити державну стратегію щодо зайнятості населення
Вивести освітній рівень послуг і підготовки (перепідготовки) кадрів на
відповідно високий рівень за певною спрямованою спеціальністю.
Сформулювати та визначити чітку стратегію механізму стимулювання
роботодавців та їх мотивації для працевлаштування безробітних, які стоять
на обліку в центрі зайнятості
Визначити

умови

надання

дотацій

у

вигляді

компенсацій

роботодавцям, у їх фактичних витратах на заробітну плату працівника,
прийнятого на роботу з будь-якого центру зайнятості по всій Україні
Введення єдиного реєстру безробітних по всій країні, для того щоб
спростити процедуру працевлаштування громадянина у будь-якому регіоні
нашої країни
Встановлення обов‘язкової квоти, щодо кількості працівників, для
кожного підприємства, установи, організації, які перебувають на обліку в
центрі зайнятості
Встановити обов‘язковий рівень заробітної плати для роботодавців, які
прийняли на роботу особу, яка перебувала на обліку в центрі зайнятості
Поліпшення інформаційного забезпечення ринку праці,

шляхом

збирання у роботодавців інформації про існуючі вакансії і повідомлення
безробітних
Стимулювання росту експорту. Це може привести до росту обсягів
виробництва і, відповідно, зайнятості на підприємствах
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Підтримка і заохочення інвестицій у реконструкцію підприємства з
метою підвищення конкурентноздатності продукції.
Створення умов для росту самозайнятості. Зміст такого роду програм
полягає в тому, що людям допомагають відкрити власну справу, щоб вони
могли прокормити себе і свою родину, навіть якщо їм не вдається знайти
роботу по найму.
Таким

чином,

список

програм

скорочення

безробіття

можна

продовжувати ще довго, але важливо розуміти, що всі ці програми не можуть
цілком чи ліквідувати повністю, скоротити циклічне безробіття. Такий
результат досягається лише при загальному поліпшенні економічної ситуації
в Україні.
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