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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
УДК 330.123.6
Комарницька Г.О.
к.е.н., в.о. завідувача кафедри економіки та менеджменту,
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Береза С.Є.
магістр спеціальності «Публічне управління і адміністрування»,
Львівський національний університет ім. Івана Франка
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ У
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Анотація. Актуальність статті полягає в
популяризації електронних державних
послуг, які в свою чергу виконують ряд
завдань для вдосконалення механізму
державного
сектора.
Ключовими
завданнями є охарактеризувати сутність
та класифікацію електронних державних
послуг,
проаналізувати
стан
впровадження та реалізації електронних
послуг
на
рівні
держави
та
муніципалітету, висвітлити технічні
аспекти розробки процесу електронних
державних послуг та порівняти розвиток
інформаційних
технологій
з
більш
розвинутими країнами у даній сфері.
Методи, що використовувались є аналіз,
синтез,
конкретизація,
порівняння,
дедукція, індукція, емпіричний метод та
спостереження.
Ключові слова: електронні послуги,
електронне врядування, електронний уряд,
державні послуги, ідентифікація.

Abstract.The urgency of the paper is to
promote electronic government services,
which in turn perform a number of tasks to
improve the mechanism of the public sector.
The key tasks are to characterize the nature
and classification of e-government services,
to analyze the state of implementation and
implementation of electronic services at the
state and municipal level, to highlight the
technical aspects of developing the process
of electronic public services and compare
the development of information technologies
with more developed countries in this area.
The methods used are analysis, synthesis,
specification,
comparison,
deduction,
induction,
empirical
method
and
observation.
Key words: electronic services, egovernment, e-government, public services,
identification.

Вступ. В сучасних реаліях динаміки суспільства перед органами влади
постає безліч завдань з оптимізації своєї діяльності та вдосконалення взаємодії
між громадянами та державним сектором. Використання інформаційних
технологій та впровадження безпосередньо електронного врядування має за
мету підвищити ефективність та продуктивність діяльності органів влади,
зробити сам процес більш прозорим та швидким, тим самим підвищивши
також рівень довіри населення до державного сектору.
6

Аналіз досліджень та постановка завдання. Тематику електронних
державних послуг досліджували такі вчені, як А. Белл, М. Бонем, М. Боунс, С.
Зурідіс, С. Кліфт, С. Бурас, Н. Катріс, П. Норіс та ін. Серед вітчизняних вчених
проблематику впровадження та реалізацію електронних державних послуг
вивчали І. Клименко, С. Кузнєцова, К. Линьова, О. Мітченко, О. Рискова, В.
Шеверда, О. Юлдашев та інші.
Інформаційні технології трансформувалися в модернізовану платформу
для державних службовців, які отримали спрощену систему контакту
безпосередньо із споживачами послуг та розповсюдження великих масивів
інформації серед громадськості. Популяризація Інтернету в Україні та
побудова електронного уряду ставлять питання про запровадження не тільки
технологічних компонентів, а й сприйняття відповідних принципів і підходів
до державного електронного управління в інформаційному суспільстві.
Проблемою дослідження даної статті є електронне врядування, як
визначальний процес для розвитку електронних державних послуг та
специфіка впровадження електронних державних послуг.
Результати дослідження. Електронна послуга - це послуга, процес і всі
процедури надання якої регламентовані і здійснюються в електронній формі
за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи і
отримання кінцевого результату [1]. К. Г. Бричук вважає, що електронні
державні послуги - послуги, які надаються в електронному вигляді органами
державної влади та органами місцевого самоврядування людині та
громадянину, фізичним та юридичним особам. Тобто, електронні державні
послуги, як корисна дія праці державних службовців, спрямована на
задоволення потреб у сфері державного управління, які витікають із завдань
системи державного управління і функцій,що реалізовуються відповідними
міністерствами і службами. У цьому трактуванні державна послуга
асоціюється з нормативно закріпленою послугою, що надається державними
органами громадянам, бізнесу або іншим державним органам [2].
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Тобто,

слід

підкреслити

необхідність

вдосконалення

системи

адміністративних послуг з використанням усіх можливостей електронного
урядування як однієї з умов підвищення ефективності та прозорості діяльності
органів

державної

влади,

упровадження

відповідних

змін

чинного

законодавства, спрямованих на чітке розмежування повноважень центральних
органів державної влади щодо реалізації політики у сфері інформаційнотехнічного
розроблення

забезпечення
з

процесу

надання

урахуванням наявної

адміністративних

послуг;

міжнародної практики

порядку

затвердження та вимог до змісту відомчих стандартів, регламентів надання та
переліків адміністративних послуг, що надають в електронній формі;
установлення порядку координації взаємодії між відомствами на всіх рівнях і
нормативно-технічного

забезпечення

функціонування

єдиного

інформаційного простору для провадження принципу “єдиного вікна” під час
обслуговування фізичних та юридичних осіб; розроблення методики
оцінювання

ефективності

урядування

через

інформаційні

технології;

забезпечення обґрунтованого розрахунку необхідних фінансових витрат на
розвиток адміністративних послуг on-line та розроблення на їх підставі на
загальнодержавному

рівні

відповідної

цільової

бюджетної

програми

фінансування [3].
Основною метою та завданням для популяризації електронних
державних послуг є “відкрита демократія”, завдяки якій кожен учасник є
рівним один одному, також така система значно спрощує процес отримання
тієї чи іншої послуги. Як результат, популяризація та впровадження ІТ в
системі держави перетворюється в простий механізм для споживачів послуг та
службовців, які надають ці послуги, а також така діяльність підвищує рівень
довіри населення до управлінського апарату держави, адже безпосередньо
такими методами можна швидко підвищити ефективність та прозорість
діяльності органів влади.
Метою впровадження е-урядування в Україні є розвиток демократії
задля досягнення європейських стандартів якості електронних державних
8

послуг, відкритості та прозорості влади для людини та громадянина,
громадських організацій, бізнесу. Така діяльність сприяє підвищенню якості
та доступності державних послуг для кожної людини та громадянина,
спрощенню різних процедур та скороченню адміністративних витрат, а також
підвищенню якості адміністративних та управлінських процесів. Слід також
підкреслити, що це стане також одним з факторів для вдосконалення контролю
за результативністю діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, забезпеченню відкритості інформації про діяльність органів
державної влади та місцевого самоврядування, а також розширенню доступу
до неї та надання можливості участі громадян та інститутів громадянського
суспільства у процесах підготовки та експертизи проектів рішень, які
приймаються на всіх рівнях державного управління.
Таким

чином,

слід

виділити

стратегічні

завдання

з

питань

вдосконалення електронних державних послуг, які стосуються суспільства і
розвитку держави. Така діяльність забезпечує доступ до всіх видів відкритої
інформації, що має певну значимість, а також залучає громадян до участі у
державних справах. Цікавим прикладом є розгляд петицій і їх підписи у
електронному вигляді, що безпосередньо впливає на рівень довіри громадян
до органів державної влади.
Тобто електронне урядування виконує такі основні функції відносно
електронних державних послуг: підвищення якості та доступу до державних
послуг для громадян; спрощення процедур та скорочення адміністративних
витрат; підвищення якості адміністративних та управлінських процесів,
забезпечення контролю за результативністю діяльності органів виконавчої
влади з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;
забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади,
розширення доступу до неї та надання можливості безпосередньої участі
громадян та інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки та
експертизи проектів рішень, які приймаються на всіх рівнях державного
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управління,

видача

дозволів,

реєстрація,

легалізація

документів,

нострифікація та верифікація; визнання певного статусу, прав особи.
Основними принципами для функціонування електронного уряду є:
надання послуг у будь-який момент часу (24 години на добу); максимальна
простота і прозорість; єдині технічні стандарти і взаємна сумісність;
забезпечення конфіденційності і виконання правил інформаційної безпеки;
беззастережна орієнтація на думку громадян при реалізації нововведень;
Тобто, основна роль електронних державних послуг у сфері публічного
сектору є спрощення та автоматизація діяльності співпраці органів державної
та муніципальної влади із споживачами послуг, а також зменшення
бюрократизму у системі держави, оптимізація всіх процесів діяльності,
максимізації прозорості діяльності та мінімізація часу для отримання послуги.
У книзі “Адміністратегія. Ваша успішна кар'єра у сфері державного
управління” [8, c.10-12.] Андрій Пивоварський зазначає важливість переходу
з традиційної системи управління в нову, де ключовим фактором
продуктивності органів державної влади є електронне врядування. Так, у
традиційному бюрократичному процесі сам процес є надто повільним для
сучасного суспільства, він складається з безлічі етапів, де організація не
відповідає теперішнім рівням стандарту. Сучасна система діяльності органів
державної влади повинна бути більш мобільною. У березні 2015 року
Міністерство

інфраструктури

почало

запроваджувати

електронний

документообіг для пришвидшення погоджувального процесу. Це яскраво
показало відмінність між “старими” та “новими” держслужбовцями. Таким
чином, процес впровадження електронного документообігу дає змогу
пришвидшити процес надання послуг і своєї діяльності в цілому, роблячи цей
процес більш прозорим.
Незважаючи на прийнятий Закон України “Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2015 рік” [6] складність реалізації
державної політики була обумовлена відсутністю в Україні Концепції,
Стратегії та Програми як розвитку інформаційного суспільства в цілому, так і
10

електронного урядування зокрема, проте у 2017 році було видане
Розпорядження Кабінетом Міністрів України “Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в
Україні на 2017-2018 роки” [13], де розглядаються заходи по модернізації
системи електронних державних послуг.
В супереч позитивній динаміці розвитку електронних інформаційних
ресурсів в Україні невирішеними хронічними проблемами залишаються
відомчий підхід до їх створення, значне дублювання інформації, відсутність
єдиних стандартів та несумісність ресурсів, складність доступу тощо. Це
значно погіршує умови надання інтегрованих державних послуг в
дистанційному

режимі

за

допомогою

ІКТ.

Не

сформована

єдина

інфраструктура міжвідомчого обміну даними в електронній формі, тому
відомості в державних інформаційно-аналітичних системах недоступні іншим
органам державної влади та органам місцевого самоврядування для їх
використання. Використання нестандартизованих форматів даних, протоколів
обміну і відсутність єдиних класифікаторів, довідників, а також доступу до
них обмежують можливість застосування автоматизованих засобів пошуку та
аналітичної обробки інформації.
У листопаді 2016 року була схвалена “Концепція розвитку системи
електронних послуг в Україні” [13]. З розвитком інформаційного суспільства
та суспільних відносин виникає необхідність надання адміністративних та
інших публічних послуг в електронній формі. На сьогодні до сфери публічних
послуг віднесені послуги, що надаються органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які
належать до сфери їх управління [13]. Наведене у цій Концепції свідчить про
суттєве відставання країни від світових темпів розвитку електронних послуг
та про необхідність розробки єдиної скоординованої державної політики у
зазначеній сфері, спрямованої на розв’язання наступних проблем:
- несформованість нормативно-правової бази, що контролює сектор
надання електронних послуг;
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- відсутність єдиних умов та вимог до впровадження електронних послуг;
- неврегульованість

питання

ідентифікації

та

автентифікації

у

електронному вигляді суб’єктів звернення;
- відсутність міжвідомчої взаємодії під час надання адміністративних
послуг;
- рівень складності та врегулювання порядку надання адміністративних
послуг;
- невизначеність єдиного формату електронного документа, згідно з яким
суб’єкт звернення повинен подавати документи;
- відсутність цілісної інфраструктури, яка могла б забезпечувати надання
електронних послуг на основі встановлених вимог;
- брак довіри до електронної взаємодії;
- низький рівень готовності державних службовців, посадових осіб
органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб до
запровадження електронних послуг.
Впровадження

електронних

державних

послуг

є

нелегким

та

комплексним процесом, який вимагає питомих матеріальних, інтелектуальних
та фінансових ресурсів, а також потребує вирішення правових, організаційних
і технологічних проблем у комплексі. Процес створення, впровадження та
розвитку складних систем, до яких відносяться електронні державні послуги,
характеризується певною послідовністю етапів, кожен з яких характеризує
кінцеву мету. За даними 2009 року такі етапи включають в себе діяльність з
формування правової бази, створенні Національного реєстру, розвитку послуг,
створенні Українського центру підтримки, реалізації у інтерактивному режимі
електронних державних послуг, впровадженні взаємодії органів влади з
споживачем послуг, розбудови електронних державних послуг за концепцією
“єдиного вікна” та єдиної система органів державної влади та муніципалітету.
У 2016 році такого плану Концепцію модернізували на найближчі
декілька років [13]. Реалізація передбачена на період до 2020 року і

12

складається вже не з чотирьох, а трьох етапів. Основною метою даної
Концепції є базис на наступних принципах:
1. Орієнтація на споживача;
2. Доступність;
3. Безпека та захист персональних даних;
4. Адміністративне спрощення та дебюрократизація;
5. Прозорість;
6. Збереження інформації;
7. Технологічна нейтральність;
8. Відкритість та повторне використання;
9. Ефективність та результативність.
Пріоритетними напрямками є модернізація публічних послуг та
управління для громадян. бізнесу і органів влади. Тобто, модернізація
публічних безпосередньо послуг спрямована на популяризацію електронних
послуг, розвиток електронної ідентифікації, популяризацію електронної участі
громадян, розвиток у сфері відкритих даних. Розвиток електронного
урядування неможливий без грамотної базової ІТ-інфраструктури та
ефективного управління всіма наявними ресурсами у даній сфері. Україна при
вдосконаленні своєї ІТ-інфраструктури з кожним роком посідає все кращі
позиції в рейтингах. Таким чином, в України за розрахунком United Nations Egoverment Survey 2017 рейтингові позиції зросли на 25 позицій у секторі
розвитку електронного врядування, тим самим Україна посідає на даний
момент 62 місце, а також 32 місце у рейтингу Електронної участі, де прогрес є
ще більш помітним (+45 позицій). За даними Open Data Index 2017 Україна
закріпила свій статус 24-тим місцем за рейтингом відкритих даних, тим самим
піднявшись на 30 позицій за 2 роки.
На даний момент проходить реалізація нормативно-правової роботи з
розробки з нового законодавства щодо електронних державних послуг та
реалізація проектів з відкритої інформації, запровадження порталів органів
місцевого самоврядування, так станом на 2017 рік, практично кожен орган
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місцевого самоврядування має свій сайт, до кінця 2018 року планується ввести
більше 100 адміністративних послуг, які можна отримати у електронному
вигляді.
Особливу увагу приділяють електронним послугам у сфері місцевого
самоврядування. Прийняття рішень на рівні місцевого самоврядування є
особливо актуальним для розвитку електронної демократії. Кожна електронна
взаємодія - це спрощення діяльності і взаємодії зі сторони учасників. Розумні
міські рішення створюють додаткові можливості для підвищення цінності
міста.

Інтеграція

технологій

уможливлює

підвищення

ефективності

використання ресурсів, економічного потенціалу, створення й розвиток нових
напрямів бізнесу, сервісу і, найважливіше, поліпшення якості життя громадян.
Створення розумного міста передбачає комплексні соціальні та технологічні
трансформації,

що

уможливлюються

шляхом

розвитку

сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій, розроблення нових стандартів
енергоефективності та появи нової якості відносин між громадою та місцевою
владою. Жителі сучасного міста перестають бути виключно користувачами,
перетворюючись на постачальників міського сервісу [10].
За останній рік сервіс відвідування у секторі парципативних бюджетів
та електронних петицій зріс більше, ніж у два рази. Станом на кінець 2015 року
був сформований рейтинг українських міст, щодо реалізації електронних
послуг. Миколаїв та Харків посіли п’яте місце. У містах доступні по дві
електронні державні послуги, проте послуги для жителів Миколаєва та
Харкова відрізняються. У Миколаєві завдяки інтернету можна отримати копії
рішення міської ради та виконкому і стати на облік як громадянин, що
потребує покращення житлових умов. А в Херсоні вже доступні електронні
відповіді на запит про публічну інформацію і на звернення від міської влади.
Четверте місце посів Київ, де діє особистий кабінет жителя та кол-центр, а
також створена картка киянина. Кількість послуг та способи ідентифікації
наразі не настільки різноманітні, як у інших містах. Картку киянина в
основному використовують лише для оплати проїзду в метро. Третє місце
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отримало місто Луцьк, яке попри свої розміри має значно ширший спектр
послуг, аніж Київ, Харків та Миколаїв. У Луцьку вже є особистий кабінет
жителя та BankID. Також тут можна через інтернет отримати довідки про
доходи, несудимість та витяг з технічної документації про грошову оцінку
земельної ділянки. Друге місце належить Дніпру, де жителі можуть отримати
довідки про доходи та несудимість через BankID. Крім того, тут можна
зайняти електронну чергу за новим паспортом чи у МРЕО. У місті паралельно
із iGov діє портал жителя Дніпра. Перше місце належить місту Львів, бо саме
Львів став першим містом, де презентували BankID, а згодом і MobileID. Зараз
у місті BankID працює через ПриватБанк та Ощадбанк. Також наразі лише тут
є змога скористатися ЕЦП фізичним особам. Львів'янам видаватимуть картку
жителя: першими її отримають близько тисячі бійців АТО, а разом із нею і
пільги, субсидії та інші необхідні послуги. У Львові вже можна замовити
довідку про несудимість, довідку про доходи, інформацію про місце у
квартирній черзі тощо [6].
Станом на 2017 рік київське самоврядування активно здійснює розвиток
проекту “Kyiv Smart City” [10]. Проект розглядається, як комплексна система,
яка забезпечить взаємодію з громадянами, прозорість та ефективність влади та
забезпечення зручними сервісами для громадян. Технологічна модель “Kyiv
Smart City” базується на інфраструктурі та ідентифікації, захисті інформації,
внутрішніх сервісах, зовнішніх сервісах, блоці сервісів у цілому. Архітектура
такого проекту є відкритою, що дає можливість ІТ компаніям розробляти
мобільні додатки для зручності громадян. В основі лежить принцип єдності:
єдиний дата центр, єдиний документообіг, єдиний білінг, єдина система обліку
та інше. Існують також профільні напрямки та додатки, проте ключовими
напрямками, на думку керівників проекту, є медицина, транспорт, освіта та
житлово-комунальна інфраструктура.
Отже, ми можемо відслідкувати тенденцію, що станом на 2015 рік були
доступні лише маленька кількість послуг, коли на кінець 2017 року, спектр
електронних послуг значно зріс. Розвиток і популяризація інформаційних
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технологій в секторі місцевого самоврядування передбачає активне
використання сучасних інноваційних технологій, суттєво нові якісні зміни
шляхом поліпшення використання даних, побудови відкритої орієнтованої
архітектури та зміни моделі управління містом, зміну комунікаційної моделі
міста на засадах залучення та взаємодії.
Основною метою впровадження електронних державних послуг є
вдосконалення роботи та взаємодії державних органів з споживачами послуг.
З мети впровадження послуг випливають окремі позитивні результати, такі як
зменшення витрат часу та фінансових ресурсів, прозорість механізму
отримання та надання послуги, відкрита демократія. Ми також можемо
зробити висновки, що Україна стрімко розвивається у сфері інформаційних
технологій, з кожним роком вона посідає все кращі позиції у міжнародних
рейтингах. Якщо в кінці 2015 року ми бачили тенденцію небагатьох міст
надавати електронні послуги, то у 2017 році кількість послуг і об’єктів, які
надають ці послуги значно зросла і продовжує набирати обертів
Висновки. Таким чином, ми можемо зробити висновки, що для успішної
реалізації електронних державних послуг Україні необхідно пройти нелегкий
шлях наближення своєї системи управління до європейських стандартів чи
загалом до стандартів країн, які мають високі показники по розвитку ІТінфраструктури у секторі держави. Проте на даний час Україна показує хороші
результати безпосередньо в плані впровадження електронних послуг,
електронного врядування та розвитку муніципалітетів. З кожним роком частка
участі громадян зростає стосовно споживання послуг у електронному вигляді.
Більше того популяризація електронних державних послуг також стрімко
зростає, як і спектр самих послуг. Необхідно взяти до уваги досвід
впровадження інформаційних технологій у систему державного управління
інших країн для того, аби реалізовувати політику електронних послуг у
швидших темпах.
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У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Анотація. Обгрунтовано шляхи реалізції
та
механізм
впливу
бюджетної
децентралізації на формування місцевих
бюджетів. Здійснено аналіз виконання
власних доходів та витрат ОТГ та
визначено проблеми формування місцевих
бюджетів.
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Abstract.The ways of realization and
mechanism of influence of budget
decentralization on formation of local budgets
are grounded. The analysis of the
implementation of own revenues and
expenditures of OTG has been carried out and
the problems of the formation of local budgets
have been identified.
Key words: decentralization, local budget,
financial resources

Вступ. Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України
виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з
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фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої
влади. Децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості
участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території. Фіскальна
децентралізація сприяє ефектному забезпеченню суспільними послугами
шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими
податками і уподобаннями.
Аналіз досліджень та постановка завдання. У науковій літературі
проблеми формування та використання місцевих бюджетів досліджуються в
працях провідних вітчизняних вчених: В. Бодрова, Т. Бондарук, М. Деркача,
В. Зайчикової, О. Кириленко, І. Когут, Г. Комарницької, Т. Косової,

В.

Кравченка, Л. Лисяк, І. Луніної , А. Лучки.
Основним завданням даної статті є удосконалення теоретичних
положень, методичних основ та розробка практичних рекомендацій відносно
забезпечення

фінансової

стійкості

місцевих

бюджетів

в

умовах

децентралізації фінансових ресурсів та процес формування та використання
фінансових ресурсів місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Предметом
постановки завдання є теоретико-методичні засади функціонування місцевих
бюджетів в напрямі поглиблення процесів децентралізації фінансових
ресурсів.
Місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого
самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої
держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і соціальноекономічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів
здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я
населення,

засобів

масової

інформації.

Саме

з

місцевих

бюджетів

здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення. Таким
чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого
механізму, який би визначив нові принципи формування місцевих бюджетів,
чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади. При цьому
питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин
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повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно
взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без
врахування двох інших. Усі ці обставини й обумовлюють актуальність даної
теми та необхідність більш глибокого вивчення місцевих податків та зборів, їх
сутність, роль і значення у формуванні місцевих бюджетів.
Результати дослідження. Місцеві фінанси займають важливе місце у
фінансовій системі країни поряд з державними фінансами, фінансами суб'єктів
господарювання і фінансами домогосподарств. Головною передумовою
існування місцевих фінансів як окремої і специфічної ланки фінансової
системи

країни

є

конституційне

закріплення

інституту

місцевого

самоврядування – права територіальної громади самостійно вирішувати
питання місцевого значення відповідно до чинного законодавства.
Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини
органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що
розташовані на їх території, і населенням даної території у зв'язку з
мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими
бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним
бюджетом виникають фінансові відносини з приводу перерозподілу
фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного
бюджету.
Органам місцевого самоврядування надано широкі права для
здійснення економічного і соціального розвитку на своїй території. У статті
43 Конституції України зазначено, що місцеві органи самоврядування
управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми
соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх
виконання;

затверджують

бюджети

відповідних

адміністративно-

територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві
податки та збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та
ліквідують комунальні підприємства, організації, установи.[7]
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З метою змінення фінансових основ діяльності органів місцевого
самоврядування, було обрано курс на реалізацію політики децентралізації
фінансових ресурсів. Згідно з вимогами Європейської хартії про місцеве
самоврядування [1] головною ознакою фінансової незалежності є володіння і
самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, обсяг яких відповідає
функціям

і

завданням,

що

покладаються

на

органи

місцевого

самоврядування.
Враховуючи сучасні тенденції в реформуванні бюджетної системи
країни, роль доходів місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні органів
місцевого самоврядування певною мірою визначається величиною ВВП, що
безпосередньо перерозподіляється через них та часткою місцевих бюджетів у
зведеному бюджеті України .
У 2015 році 794 сільських, селищних та міських ради, до складу яких
увійшло

2015

населених

пунктів,

добровільно

об’єдналися

у

159

територіальних громад (далі – ОТГ). [3]
Бюджетна децентралізація — перенесення надходження доходів та/або
здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду при
збереженні фінансової відповідальності.
Питання реалізації завдань децентралізації – під постійною увагою
Міністерства

територіального

розвитку.

Міністерством

підготовлено

моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого
самоврядування за 9 місяців 2017 року. Він містить фінансові показники
місцевих бюджетів загалом та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Проаналізуємо основні з них. Виходячи з даних, наведених у
моніторингу, протягом січня-вересня 2017 року надходження до загального
фонду всіх місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних
трансфертів) склали 134,9 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом
2016 року надходження зросли на 31,1 млрд грн або на +29,8%.[2]
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Рис. 1. Виконання власних доходів за січень-вересень 2017 до січня-вересня
2016, млрд. грн. [2]

З Рис.1. можемо зробити висновок що зростання бюджетів ОТГ є
кращим, у порівняні з іншими місцевими бюджетами. Це свідчить про
ефективність політики децентралізації в контексті формування обєднаних
територіальних громад. Тому слід відзначити надходження власних доходів
місцевих бюджетів 366 ОТГ. За звітний період вони зросли в 1,8 рази або на
2,8 млрд грн та склали 6,3 млрд грн.
Із зазначеної кількості громад бюджети 207 ОТГ, які провели перші
місцеві вибори в 2016 році та тільки в цьому році отримали 60% надходжень
від податку на доходи фізичних осіб, наростили власні ресурси у порівнянні
з аналогічним періодом минулого року в 2,8 рази (+2,1 млрд грн) - до 3,3 млрд
грн. А темп зростання власних доходів 159 ОТГ, які вже у 2016 році
отримували зарахування 60% ПДФО до своїх бюджетів, склав +31,2% (+702,5
млн грн). Таке зростання є більшим від середнього показника по Україні, який
склав +29,8%.(Рис. 2.) [2]
На нашу думку такі темпи зростання власних доходів місцевих
бюджетів спричинені діями Уряду, які були спрямованими на фінансову
децентралізацію. А також нові умови підвищили зацікавленість органів
місцевого самоврядування збільшувати надходження до місцевих бюджетів,
вживати заходи з пошуку резервів їхнього наповнення та підвищувати
ефективність адміністрування податків і зборів, адже це дає їм можливість
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самостійно розпоряджатись власними коштами та реалізовувати їх на ті
програми які потрібні тій чи іншій ОТГ, тим самим в багато чому не залежати
від асигнувань вище поставлених бюджетів.

Рис 2. Надходження власних доходів 366 ОТГ за січень-вересень 2017 та 2016
рр., тис. грн. Джерело: [3]

Очікування дотацій вони сьогодні замінюють активними діями у
створенні ефективного управлінського апарату, спрямовують кошти на
розвиток громад, здійснюють аналіз витрачання бюджетних коштів та
запобігають випадкам неефективного, нераціонального їх використання.
Податок на доходи фізичних осіб: у доходах місцевих бюджетів
найбільшу питому вагу займають надходження від сплати податку на доходи
фізичних осіб – 77,8 млрд грн або 57,7% від загальної суми доходів місцевих
бюджетів. У порівнянні з січнем-вереснем минулого року, надходження
цього податку збільшилися на 22,2 млрд грн або на 40,0%.
Плата за землю: вагомим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата
за землю, що відноситься до податку на майно і є складовою місцевих
податків. У звітному періоді до місцевих бюджетів надійшло 19,9 млрд грн
плати за землю. [4]
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Це на 14,2% (на 2,5 млрд грн) більше від надходжень за аналогічний
період минулого року. У структурі доходів місцевих бюджетів плата за
землю займає 14,8%. Знову ж таки найвищий показник приросту доходів
від плати за землю, по відношенню до минулого року, спостерігається по
бюджетах ОТГ - +20,2%. Для порівняння, середній показник приросту
надходжень від плати за землю в цілому по Україні складає 14,2%.
На мою думку, це говорить про те, що громади наводять лад в сфері
земельних відносин.
Єдиний податок: значний приріст надходжень до місцевих бюджетів
зафіксовано і по єдиному податку. Його сума склала 15,9 млрд грн, що на 4,5
млрд грн або на 39,3% перевищує надходження минулого року. Цьому
сприяли зміни до податкового законодавства та розвиток підприємництва.[6]
Знову ж таки, серед рівнів місцевих бюджетів по єдиному податку
найвищий показник приросту доходів спостерігається в бюджетах ОТГ –
42,3%, в той час, як по бюджетах міст обласного значення цей показник
становить 40,1%.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: моніторинг
зафіксував динамічне зростання доходів від сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки. Упродовж січня-вересня надходження
склали 1,8 млрд грн, що перевищує минулорічний показник в 1,7 рази (на
69,3%). [5]
Високий приріст надходжень свідчить про зацікавленість органів
місцевого самоврядування у мобілізації коштів до своїх бюджетів та наявність
резервів для подальшого зміцнення фінансової спроможності громад.
Плата за надання адміністративних послуг: до місцевих бюджетів
надійшло 2,1 млрд грн плати за надання адміністративних послуг, що на 631,1
млн грн більше (+42,0%) від обсягу таких надходжень за минулий рік. По
бюджетах міст обласного значення доходи за надання адмінпослуг зросли на
78,6%.[4]
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По бюджетах об’єднаних територіальних громад плата за надання
адміністративних послуг збільшилася майже в 5 разів. На мою думку це
пояснюється організацією належної роботи по наданню адміністративних
послуг безпосередньо на територіях об’єднаних громад, де створюються
Центри надання адміністративних послуг.
Проаналізувавши дані (рис.3.) можна сказати те що позитивні
результати політики фінансової децентралізації мають безпосередній вплив на
формування дохідної частини за допомого місцевих податків та зборів.

Рис 3. Темп зростання місцевих податків та зборів місцевих бюджетів за
січень-вересень 2016 року (за рівнями бюджетів), у% та млн. грн. Джерело: [3]

Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам: станом на 1
жовтня 2017 року місцеві бюджети одержали 193,7 млрд грн трансфертів, що
складає 99,0 % від передбачених розписом асигнувань на січень-вересень 2017
року. Місцеві бюджети отримали:
-

базову дотацію – 4,4 млрд грн або 100% від розпису асигнувань;

-

субвенцію на соціальний захист населення – 94,4 млрд грн або 99,3% від

передбачених розписом;
-

освітню субвенцію – 38,7 млрд грн або 100% від розпису;

-

медичну субвенцію – 40,8 млрд грн або 100% від розпису;
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субвенцію на формування інфраструктури ОТГ – 1,0 млрд грн або 100%

-

від розпису;
-

субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій – 3,3

млрд грн. [8]
Такі показники свідчать, що в основному бюджетний розпис державного
бюджету щодо надання міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам
виконується в повному обсязі.
Видатки місцевих бюджетів: видатки загального фонду місцевих
бюджетів України (з трансфертами) станом на 1 вересня 2017 року склали
251,2 млрд грн, що на 80,0 млрд грн або на 46,8 % більше у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
У розрахунку на 1 жителя, видатки бюджету розвитку у місцевих
бюджетах України зросли з 461 грн до 725 грн (на 57,4 %), зокрема в
бюджетах міст обласного значення – з 469 грн до 706 грн (на 50,6 %), а в
бюджетах ОТГ – зі 166 грн до 372 грн (у 2,2 рази). (Рис.4)

Рис 4. Видатки бюджету розвитку на особу за січень-серпень 201 та 2017 рр.,
грн. Джерело: [4]

Показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний
соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до
подальшого розвитку. Виходячи з наведених даних аналізу, я можу говорити
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про те що децентралізація місцевих фінансів показує позитивну динаміку змін,
що свідчить про ефективність її провадження.
Про позитивні результати фінансової децентралізації вже багато раз
наголошувалося – це щорічне зростання обсягів власних ресурсів місцевих
бюджетів, їхньої частки в структурі зведеного бюджету України, можливість
органів місцевого самоврядування спрямовувати кошти на видатки розвитку,
реалізація інфраструктурних проектів тощо. Першим кроком на шляху
реалізації реформи стала фінансова децентралізація, яка розпочалася з
прийняття змін до Бюджетного та Податкового кодексів України. Як відомо, у
2017 р. прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають 366
об’єднаних територіальних громад.
Згідно з досвідом європейських розвинутих країн процес децентралізації
фінансових ресурсів нерозривно пов’язаний з реалізацією адміністративнотериторіальної реформи. Розпочата в Україні адміністративно-територіальна
реформа покликана забезпечити формування фінансово спроможних громад,
здатних задовольняти не лише мінімальні соціальні потреби населення, а й
забезпечувати комплексний та системний розвиток територій, стимулювати
підприємницьку діяльність тощо.
Існуюча схема адміністративно-територіального устрою гальмувала
процеси бюджетної децентралізації. Наявна система також суперечить
Європейській хартії місцевого самоврядування, оскільки має більше трьох
рівнів устрою, а базові адміністративно-територіальні одиниці не є
рівноправними [6].
Відповідно, значна кількість адміністративно-територіальних одиниць є
фінансово неспроможними з ряду об’єктивних причин, а саме: значні
диспропорції в межах фінансово-економічного потенціалу адміністративнотериторіальних одиниць одного і того самого рівня; надмірна подрібненість
територіальних громад; демографічні проблеми – старіння населення та
міграція працездатного населення з сільської місцевості до міст; значно
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застарілі та зношені об’єкти інфраструктури; низька кваліфікація посадових
осіб органів місцевого самоврядування тощо.
Висновки. Тож ми дійшли до висновку про те, що результатом
впровадження реформи з 2015 р. стало підвищення зацікавленості органів
місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів,
пошуку резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування
податків і зборів. Об’єднані громади показують високі і динамічні темпи
приросту власних доходів. У частині використання коштів увага акцентується
на необхідності формування найбільш оптимальної структури бюджетних
видатків, створенні ефективного не надто чисельного управлінського апарату,
здійсненні постійного аналізу витрачання бюджетних коштів і упередженні
випадків їх нераціонального витрачання.
Показники виконання місцевих бюджетів відображають загальний
соціально-економічний стан відповідної території та її потенціал до сталого
розвитку. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою
того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш
різноманітні

послуги

своїм

жителям,

реалізовувати

соціальні

та

інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва,
залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку
та фінансувати інші заходи для всебічного покращення умов проживання
жителів громади.
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Вступ. На сьогодні, в умовах розвитку ринкових відносин та посилення
інтеграційних процесів, для вітчизняних підприємств промисловості ключовим
інструментом є здійснення їх результативної господарської діяльності, що не
можливо досягти без орієнтації виробничих процесів на максимізацію прибутку.
Поряд з цим, актуальним залишається питання співробітництва вітчизняних
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підприємств з зовнішньоторговельними партнерами, що дасть змогу підвищити
виробничий потенціал, збільшити валютні надходження та отримати великі
прибутки від здійснення експортно-імпортних операцій. Через те, питання
максимізації прибутку та використання можливостей ринкових змін залишається
пріоритетним у формуванні розвитку підприємства та потребує вивчення ряду
пов’язаних з цим понять.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемам підвищення
прибутку підприємства в сучасних умовах розвитку ринкової економіки та її
трансформаційних змін були присвячені роботи таких науковців, вчених та
дослідників, як: Болдирєва К.В., яка досліджувала категорію прибутку в системі
відносин малого підприємництва; Ґудзь М.В. приділено увагу дослідженню
управління

прибутком

промислового

підприємства;

Денисенко Л.О.

та

Кучерявенко Ю.О. досліджували шляхи поліпшення процесу управління
прибутком на підприємстві; Кривицькою О.Р. зосереджувала свої дослідження
на формуванні прибутку підприємств в ринкових умовах; Курбатовим К.Е.
досліджено управління прибутком підприємства на основі системи принципів і
методів реалізації управлінських рішень; Лойко В.В. та Нагайчук В.В. приділяли
увагу дослідженню управління якістю прибутку підприємства; Панасенко О.В.
досліджував формування моделі аналізу прибутковості підприємства.
Основними цілями статті є виділення та характеристика особливостей
максимізації прибутку за умов розвитку ринкової економіки та динамічних змін
зовнішнього середовища.
Результати

дослідження.

Сучасні

вимоги

співробітництва

з

торговельними партнерами країн Європи та динамічність трансформаційних
перетворень ринкових відносин в рамках лібералізації зовнішньої торгівлі і
членства України в СОТ створюють нові можливості для розвитку
вітчизняних промислових підприємств. В першу чергу, це стосується
розширення обсягів їх виробництва, виходу на нові ринки збуту та отримання
максимальної вигоди від поточної діяльності.
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Виходячи з того, що на сьогодні, саме прибуток є ключовим
інструментом активізації усіх особливостей розвитку господарської діяльності
у напрямі інтегрованості до європейських структур, для керівників
підприємств важливо приймати до уваги усі зміни у трактуванні основного
призначення прибутку, а також виділення ключових аспектів його
дослідження.
На думку Кривицької О.Р., основне призначення прибутку у
господарській

діяльності

підприємства

необхідно

ототожнювати

з

дослідженням взаємодії, асиметрії та конфліктності різних інтересів, які
передбачають його як мету певної діяльності та водночас є джерелом і засобом
задоволення інтересів [4, с.5].
Курбатова К.Е. розглядає прибуток як складну категорію ринкової
економіки, яка є базовим мотивом для самофінансування підприємства у сфері
формування його можливостей за рахунок різниці додаткових коштів, що
отримуються після покриття усіх виробничих витрат [5, с.102].
В умовах перехідної економіки України вітчизняні підприємства
промисловості потребують значної координації та узгодженості економічних
дій з вимогами ринку та полягають у ретельному пошуку можливостей
формування таких виробничих програм, які б на сучасному етапі розвитку
інтеграційних процесів гарантували максимізацію прибутку.
З

цих

позицій,

необхідно

звернути

увагу

на

трактування

Болдирєвої К.В., яка вважає, що саме прибуток виступає основним джерелом
розвитку підприємства в ринкових умовах. Основною причиною ключових
проблем в даних питаннях є збитковість вітчизняних підприємств, специфіка
змісту якої полягає в тому, що економічна модель України характеризується
значними негативними тенденціями макро- та макрорівнів. Насамперед, це
пов’язано з тривалістю фінансово-економічної кризи та мінливістю податкової
системи [1, с.152-153].
З огляду на це, поняття прибутку в сучасній ринковій економіці слід
розглядати зі сторони формування системи відносин, які складаються в певної
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економічній системі. Кривицька О.Р. розглядає відмінні позиції у визначенні
значення прибутку на основі соціальних, економічних та фінансових відносин
[4, с.5].
На авторське бачення, не менш важливими і є інноваційні відносини,
оскільки саме їх активізація всередині структури підприємства дає змогу
сформувати належний виробничий потенціал, який відповідатиме сучасним
вимогам конкурентного середовища. Це стосується впровадження нових
інноваційних технологій у виробництво, модернізації продуктами науковотехнічного прогресу та підвищення людського капіталу підприємства.
Через те, важливою та обов’язковою умовою функціонування
вітчизняних промислових підприємств в системі ринкових відносини є
максимізація прибутку, яка головним чином дозволить вільно конкурувати з
іншими підприємствами та нарощувати обсяги виробництва відповідно до
вимог які ставить ринок [2, с.45]. В свою чергу, підвищення прибутку
підприємства не може вийти на тенденцію зростання без продуманих дій, які
пов’язані з вкладанням коштів у той чи інший сектор ринку збуту. Якщо
ринкова вартість характеризується приростом, тоді і підприємство зможе
отримати прибуток інвестувавши кошти у виробництво орієнтованої
продукції на певний сегмент ринку. Це зумовлено жорстким типом градації
виробників за умов розвитку конкуренції в ринкових відносинах, а також
трансформаційних, перехідних та інтеграційних процесів. Виходячи з цього,
ми вважаємо, що саме максимізація прибутку підприємства є основним
критерієм його економічного зростання та інтеграції до європейського ринку.
На рис.1 зображено особливості економічного розвитку підприємства на
основі максимізації його прибутку в умовах відкритої економіки.
Згідно рис.1, слід зазначити те, що на сьогодні, слід виділити декілька
особливостей

економічного

розвитку

підприємства,

які

пов’язані

з

максимізацією прибутку та формуванням прибутковості в ринкових умовах.
Якщо підприємство зможе вільно дослідити та зрозуміти конфліктність своїх
інтересів та інтересів інших суб’єктів господарювання, це дозволить
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конкретно визначити його економічний потенціал та можливості боротьби з
конкурентами.
Розвиток ринкової економіки та початок формування прибутковості підприємства
Дослідження асиметрії та конфліктності інтересів суб’єктів господарювання
Створення можливостей
виробничих програм
забезпечувати максимальний
прибуток в ринкових умовах*

Створення мотивів для
самофінансування підприємства у
сфері нових можливостей

Подальше дослідження асиметрії та конфліктності інтересів суб’єктів господарювання
Вплив негативних тенденцій
мікро- та макросередовища,
фінансово-економічної кризи та
мінливості податкової системи

Вплив соціальних, економічних,
фінансових та інноваційних*
відносин на підприємстві

Економічний розвиток підприємства згідно його життєвого циклу
Посилення конкурентних позицій підприємства
Інтеграція підприємства до європейського ринку
Рис. 1. Особливості економічного розвитку підприємства на основі максимізації
прибутку в умовах відкритої економіки Джерело: систематизовано, згруповано та
доопрацьовано за [2, с.45; 4, с.5; 5, с.102; 1, с.152-153].

Крім цього, зазначений підхід сприятиме створенню таких виробничих
програм, які були б направлені на максимізацію прибутку та створення нових
мотивів виробництва за допомогою самофінансування. З урахуванням впливу
соціальних, економічних, фінансових та інноваційних відносин, а також
негативних тенденцій мікро-макросередовища, фінансово-економічної кризи
та мінливості податкової системи для вітчизняних підприємств це стане
впевненим поштовхом стійкого економічного розвитку з подальшим
посилення конкурентних позицій та інтеграції до європейських структур.
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Проте, на думку Нагайчука В.В., отримання високого прибутку у процесі
господарювання підприємства за умов жорстокої конкурентної боротьби є
недостатнім, оскільки водночас не менш важливою є його якість [7].
На авторське бачення, таке трактування значення прибутку в ринковій
економіці перш за все пов’язано з умінням керівників підприємств
розпоряджатись отриманим прибутком з метою підтримання належного рівня
стійкості загальної прибутковості підприємства. З цих позицій, керівники
підприємств поряд з підвищенням прибутку повинні не меншої уваги
приділяти і його управлінню.
Виходячи з цього, якщо підприємство має на меті підвищити прибуток з
урахуванням сучасних умов ринку, у процесі виробничої діяльності, керівники
повинні ретельно слідкувати за фінансовим положенням підприємства,
оцінювати його стан та здійснювати моніторинг техніко-економічних
показників, які свідчать про платоспроможність, збиток, ризик та загальний
дохід [6]. Разом з тим, здійснення оцінки, аналізу та моніторингу дасть
можливість представити повну картину того, чи користується продукція
підприємства попитом і чи можливо розраховувати на заплановану виручку
від її реалізації в майбутньому періоді для того, щоб мати змогу підвищити
прибуток та втримати на належному рівні прибутковість підприємства.
Зазначену думку слід підкреслити трактуванням категорії «прибуток»,
яке дають Панасенко О.В., Денисенко Л.О. та Кучерявенко Ю.О. На їхню
думку, саме прибуток є тією найважливішою фінансовою категорією, яка
відображає фінансовий результат господарської діяльності підприємства,
характеризує ефективність виробництва та свідчить про якість виробленої
продукції, продуктивність праці і собівартість [3, с.145; 8, с.17]. Тому, для
того, щоб досягти зростання прибутку, досить важливо застосувати
правильний підхід до розподілу наявних та залучених фінансових коштів
підприємства, який напряму пов’язаний з управлінням ними.
Висновки. Отже, з метою отримання належного рівня прибутку та його
максимізації,

для

вітчизняних

підприємств
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промисловості

необхідно

враховувати значну кількість обставин, які спричиняються ринковими
змінами та пов’язані не тільки з зовнішнім середовищем їх функціонування, а
із створенням належних виробничих програм, що дадуть змогу зорієнтувати
виробничий процес на отримання оптимально високого прибутку.
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Вступ. Актуальні тенденції соціально-економічного розвитку провідних
країн

світу

економічної

демонструють
діяльності

з

кардинальну
переорієнтацією

трансформацію
векторів

на

парадигми
активізацію

інтелектуальних ресурсів, що проявляється в інтенсифікації та посиленні ролі
наукоємного

сектору

економіки.

Визначальним

глобальним

трендом

сучасності є формування інформаційної економіки, бекграундом якої
виступають інформаційні продукти й інтелектуально-творча діяльність.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідження потенціалу
інформаційної економіки та ідентифікація перспектив розвитку передбачає
конкретизацію її дефініції та ключових ознак. Виваженим вважаємо підхід
Малик І. П. до визначення сутності інформаційної економіки як «типу
економіки, де продуктивність і конкурентоспроможність господарюючих
суб’єктів залежать головним чином від їх здатності генерувати, обробляти й
ефективно застосовувати інформацію, засновану на знаннях» [1, с. 27].
Метою статті є визначення основних рис та аналіз особливостей
економіки інформаційного типу.
Результати дослідження. В умовах інформаційної економіки головним
рушієм розвитку стають не матеріальні ресурси, а спроможність економічних
суб’єктів до роботи з інформаційними ресурсами та рівень сприйнятливості
інновацій [2-3]. Узагальнено головні риси інформаційної економіки на етапі її
формування можна звести до наступних:
- підвищення ролі інформації і знань;
- розвиток наукомісткого сектору економіки, збільшення питомої ваги
інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті країни;
-

формування

супроводжується

глобального

активізацією

інформаційного

інформаційної

простору,

взаємодії

що

суб’єктів,

розширенням їх доступу до інформаційних ресурсів, продуктів і послуг [4].
Підвищення конкурентних позицій України на світовому рівні
актуалізує необхідність імплементації фундаментальних засад інформаційної
економіки. Даний процес характеризується наступними специфікаціями:
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- по-перше, супроводжується збільшенням внеску освіти, науки, знань,
інформації в соціально-економічний та суспільний розвиток в цілому;
передбачає підвищення рівня престижності та визнання наукоємних професій
у суспільстві;
- по-друге, означає реалізацію комплексу заходів, націлених на зміну
підходів до роботи з інформаційними ресурсами, нарощування обсягів
інформації, підвищення рівня доступності інформаційних ресурсів та
активізацію розвитку й обсягів впровадження інноваційних інформаційнокомунікаційних технологій;
- по-третє, проявляється передусім у розвитку наукомістких галузей
економіки, появі принципово нових та суттєвій модифікації традиційних
галузей і видів діяльності під впливом сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій,

а,

відповідно,

виявляється

у

збільшенні

питомої

ваги

інформаційних продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті країни;
- по-четверте, передбачає формування та інтеграцію країн світу до
глобального інформаційного простору;
- по-п’яте, супроводжується скороченням тривалості життєвого циклу
товарів завдяки підвищенню мобільності ресурсів шляхом прискорення
інноваційних процесів у науково-технічній сфері;
- по-шосте, призводить до зміни пропорцій та структури суб’єктів ринку
праці, до підвищення рівня мобільності кадрів, до кардинальної зміни вимог і
запитів роботодавців до кваліфікації та компетенцій робітників, а також до
зростання кількості самозайнятих осіб;
- по-сьоме, спричинює трансформацію підходів до організації та ведення
підприємницької діяльності, що знаходить свій прояв у розширенні практики
заснування віртуальних підприємств, а також у спрощенні та прискоренні
основних виробничих процесів, зміні маркетингових і управлінських методів,
засад обслуговування споживачів;
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- по-восьме, обумовлює стрімкий розвиток інноваційних технологій і
значне зростання обсягу попиту на них, що вимагає активного вдосконалення
та розбудови інформаційної інфраструктури [5-6].
Виходячи з вищевикладеного, можна наголосити на актуальності
впровадження засад інформаційної економіки, що алгоритмічно цілком може
виявитись складним процесом в поточних непростих і динамічних
геополітичних та соціально-економічних умовах розвитку світогосподарських
зв’язків. Складність становлення інформаційної економіки обґрунтовується
необхідністю забезпечення належного рівня розвитку сфери освіти,
інноваційної діяльності, інноваційної культури, інформаційної та інноваційної
інфраструктури, підвищення престижності науково-дослідної діяльності, а
також впровадженням дієвих інструментів економічного стимулювання.
Рівень розвитку та забезпеченості інформаційними й інтелектуальними
ресурсами і факторами визначає спроможність і впливає на оцінку
потенціальних здібностей країни до оперативного впровадження принципів
інформаційної економіки. Комбінування параметрів, що характеризують стан
розвитку інтелектуальних ресурсів, науково-технічної та інноваційної
діяльності дозволяє виокремити країни-лідери за ступенем їх потенційної
спроможності до активного розвитку інформаційної економіки. Зокрема, з
1997 р. Корпорацією міжнародних даних (IDC) визначається індекс
інформаційного суспільства (Information Society Index), що ґрунтується на
обліку системи параметрів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
та рівня доступу населення до інформації. Так, станом на 2014 р. лідерами
рейтингу країни за індексом інформаційного суспільства було визначено
Данію, Південну Корею, Швецію, Ісландію, Великобританію, Норвегію,
Нідерланди, Фінляндію, Гонконг і Люксембург [7-8]. Знаковими є позиції
Данії у даному рейтингу, якій протягом останніх років вдається утримувати
лідерські місця (для порівняння на рис. 1 представлено дані індексу за 2004 р.).
Аналіз індексу інформаційного суспільства та рейтингу країн за ним у
динаміці засвідчує переважання на лідерських позиціях країн з розвиненою
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економікою, спроможних виділяти значні фінансові ресурси на підтримку
науково-технічної, дослідницької, інноваційної діяльності та сфери освіти, що
закладають

основи

стійкого

і

стабільного

розвитку

інформаційно-

комунікаційних технологій і масштабів їх впровадження в діяльність суб’єктів
господарювання.

Рис. 1. Рейтинг країн світу за індексом інформаційного суспільства Джерело: [7]

Іншими

словами,

забезпеченості країни

простежується

тісний

зв'язок

між

рівнем

комплексом фінансових, матеріально-технічних,

інтелектуальних ресурсів та її спроможністю до оперативної трансформації на
основі засад інформаційної економіки. Особливу роль при цьому відіграє
сектор вищої освіти, що обґрунтовується та посилюється наступними
аспектами:
1)

сучасні

вищі

навчальні

заклади

консолідують

потужний

інтелектуальний капітал;
2)

університети у ході реалізації науково-дослідної діяльності

генерують інновації, роблять відкриття і винаходи, комерціалізація яких
забезпечує якісну модернізацію виробничих процесів;
3)

основна

функція

навчальних

закладів

–

освітня

–

супроводжується підготовкою покоління професіоналів, підприємців нової
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формації, спроможних мислити й діяти інноваційно, а також оперативно
адаптуватись до динамічних змін екзогенних і ендогенних факторів.
Висновки. На нашу думку, у закладенні надійного фундаменту
становлення інформаційної економіки одну із ключових ролей відіграє сектор
вищої освіти, зокрема – за посередництва вищих навчальних закладів. Сучасні
університети вагомим чином відрізняються від традиційних форм і уявлень
про їх місце у суспільному житті. Сьогодні це, як правило, повноправні
суб’єкти економічних відносин, освітня, науково-дослідна, міжнародна,
підприємницька, інноваційна діяльність яких одночасно опосередковується та
впливає на протікання соціально-економічних процесів у країні.
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РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЕЛИКИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Анотація. У статті досліджено процеси,
що характеризують потенціал великих
промислових
підприємств.
Визначено
основні системні елементи стратегічного
потенціалу сучасних великих промислових
підприємств. Зроблено висновок, що
системні
елементи
стратегічного
потенціалу сучасних великих промислових
підприємств,
які
більшою
мірою
визначають
їх
довгострокову
конкурентоспроможність,
дозволяють
розглядати такі елементи як компоненти
стратегічного потенціалу.
Ключові слова: розвиток, система,
стратегічний потенціал, великі промислові
підприємства, конкурентоспроможність.

Abstract. The paper examines the processes
that characterize the potential of large
industrial enterprises. Basic system elements
of the strategic potential of modern large
industrial enterprises defined. It is
concluded that system elements of the
strategic potential of modern large
industrial enterprises, which increasingly
determine their long-term competitiveness
allow to consider such elements as
components of the strategic potential.
Keywords: development, system, strategic
potential, large industrial enterprises,
competitiveness.

Вступ. Результати останніх досліджень показують, що негативні зміни,
які відбуваються

у вітчизняній промисловості, як мінімум, можна

охарактеризувати як регресивні. Зростання та елементів розвитку немає,
якісний та кількісний розрив у багатьох галузях промислового виробництва
збільшується [5], що змушує державу реагувати, оголошуючи стратегію
імпортозаміщення.

У

даний

час

необхідність

глибокої

перебудови

національної економіки розуміють і наукове співтовариство, і владні
структури, однак при відсутності адекватної промислової політики існує
реальна загроза втрати Україною конкурентних переваг на світових ринках.
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Саме великі промислові підприємства забезпечують якісне зростання
доданої вартості у структурі сукупного продукту. Глобальна конкуренція
підвищує вимоги до якості продукції, постійних змін стратегій та структури
великих промислових підприємств, зміщує акценти конкурентної боротьби у
сфери боротьби за ефективність використання ресурсів, що змінює значущість
ресурсів і стратегічного потенціалу великих промислових підприємств.
Очевидно, необхідно слідувати передовому світовому досвіду стратегічного
планування та управління, що дозволить сформувати ефективні стратегії
організаційного

розвитку

великих

промислових

підприємств

як

найважливішого чинника реалізації програм індустріального розвитку
економіки. Головними системними елементами стратегічного потенціалу
великих промислових підприємств стають людський капітал, підприємництво,
передові технології як спосіб компактного зберігання знань і навичок, які
потрібні людині для її діяльності, а конкурентоспроможність великих
промислових

підприємств

ґрунтується

на

необхідності

розвитку

їх

стратегічного потенціалу.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблеми розвитку
стратегічного потенціалу підприємств та організацій розглянуті у роботах таких
учених, як С.В. Бойда [2], Г.Б. Клейнер [3], В.В. Левицький [4], М.Е. Портер [6],
Н.С. Скопенко [7], Л.І. Скібіцька, В.В. Матвєєв, В.І. Щелкунов, С.М. Подрєза

[8] та ін. Разом із тим у науковій літературі приділено недостатньо уваги
системному підходу до реалізації ідей формування науково-методичних підходів
до розвитку стратегічного потенціалу великих промислових підприємств як
фактора забезпечення їх конкурентоспроможності.

Метою даної статті є розробка теоретико-методичних підходів щодо
розвитку стратегічного потенціалу великих промислових підприємств.
Розвиток світової економіки випередив процес його теоретичного
усвідомлення та подальшого розгляду. Окремі існуючі теоретичні парадигми та
положення з економіки підприємства, теорії фірми, теорії конкуренції вже не
повною

мірою

пояснюють

функціонування
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підприємств

у

глобальній

конкуренції, що склалася до кінця XX століття. Виникає завдання створення
багатьох підприємств для здійснення програми імпортозаміщення, але тоді
виникає питання: які властивості повинна мати економіка та організація
підприємства для того, щоб воно могло стати конкурентоспроможним у системі
міжнародної спеціалізації та поділу праці? Як перебудовувати, покращувати або
заново створювати систему управління, як оперувати ресурсами та оптимізувати
процеси? Зважаючи на ці завдання, для їх вирішення можна звернутися до
системно-інтеграційної теорії, використовуючи її в якості конструктивної
методичної основи формування моделі управління для вітчизняних підприємств.

Для вирішення проблем, що визначають розвиток підприємства,
необхідно, на нашу думку, спиратися на системну методологію. В її основі
лежить таке бачення об’єкта та предмета досліджень, у межах якого
функціонування окремого підприємства розглядається з позицій створення,
взаємодії, трансформації та ліквідації економічних систем [4]. Основна
відмінність «нової системності» від системного аналізу XX століття, як вважає
Г. Клейнер, полягає у переході до екзогенного сприйняття системи як образу
реальності з упором не на множинність, а на цілісність образу реальності [3].
Якщо чекати на дії влади, то одним із важливих завдань держави стає
формування ефективного корпоративного сектора в усіх секторах економіки та
створення підприємств сучасного рівня, що не поступаються у конкуренції
провідним західним корпораціям. Але більшою мірою слід підтримувати середні
за розміром регіональні фірми для поступового нарощування їх частки на
галузевих ринках, їх розвитку у підприємства «газелі». У кінцевому підсумку,
малі підприємства повинні забезпечувати великий та середній бізнес
інноваціями, концептами нових виробів [8, с. 55].
Уся проблема полягає в тому, що Україна досі не виробляє у необхідних
масштабах верстати, енергетичне обладнання, устатковання для хімічної та
нафтохімічної промисловості, сільськогосподарських машин, цивільних літаків,
медичного обладнання і т. д.
У той же час у кінці XX століття розвинені держави здійснили масштабну
організаційну розбудову індустріальної бази, використовуючи нову парадигму
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ресурсів та управління. Її основна теза базується на тому, що сучасне
підприємство представляє собою багатошарову структуру, інтегруючу в просторі
й часі потоки матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та інших
ресурсів. Проте у традиційне поняття «ресурс» включаються такі категорії, як
«ключові компетенції», «динамічні здібності», «рутини». Розширення поняття
«ресурс» логічно уточнює поняття «фактор виробництва», тобто до класичних:
земля, праця, капітал додається специфічний ресурс «людський капітал», що
безпосередньо використовується у практиці діяльності так званих нових
компаній, де у структурі активів превалюють нематеріальні статті.
Логіка розвитку світової економіки та, зокрема, її реального сектора,
природним чином привела до появи так званих нових компаній, для яких поновому формуються акценти та пріоритети. В умовах сучасних великих

промислових підприємств матеріальні активи, які були головним джерелом
доходу, істотним чином втратили свою значущість, у свою чергу доступність
ринків капіталу спростила завдання фінансування проектів розвитку.

Структура великих промислових підприємств, яка змінюється, їх бізнесмоделей, розширення альянсів, системи вільного обміну розробками у межах
концепції відкритих інновацій привели до стимулювання процесу руйнування
вертикально інтегрованих корпорацій [7].
Еволюція економіки послідовно розвивала західний менеджмент, який, як
відомо, пройшов ряд стадій, починаючи від школи наукового управління та
закінчуючи формуванням корпоративної моделі управління ХХ століття,
засновниками якої є, зокрема, М. Портер, П. Друкер, Д. Тіс та ін. Основний
зміст цієї моделі: підприємство – виробнича система, яка поєднує фактори та
ресурси внутрішнього й зовнішнього середовища; орієнтація на задоволення
споживача, первинною є якість продукції та послуг, а не обсяги випуску;
ситуаційний підхід до управління, швидка реакція на зміни, адаптацію до умов
ринку; головне джерело доходу – якісні активи: технології, організація праці,
облік; орієнтація на організаційну культуру, персонал, стиль менеджменту [1].
У подальшому повнота такої моделі була піддана сумніву М. Портером, який
запропонував або оптимізувати виробничі витрати, або диференціювати продукт,
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або сконцентруватися на визначеному сегменті ринку, а також використовувати
вузьку спеціалізацію у межах обраної стратегії та не розпорошувати капітал [6, с.
112].
До ознак передової сучасної Західної компанії кінця XX століття
відносяться: зміна структури великих промислових підприємств у бік
«плоских» форм; створення мереж та альянсів як сучасних форм комунікацій;
зміна систем стратегічного планування, зокрема застосування сценарного
підходу; створення ділових центрів у холдингових структурах; балансування
стратегічних процесів виробництва, розвитку, інновацій.
У 1990-ті роки набули поширення погляди М. Трейсі та Ф. Вірсема, які
вважають, що необхідно детально ідентифікувати привабливість підприємства
для споживача, перетворюючи унікальну перевагу у довгострокову стратегію.
Реалізація цієї тези здійснювалася шляхом безперервного покращення або
виробничих процесів, продукції, або методів обслуговування клієнтів.
Зміні піддалася не тільки парадигма менеджменту, але й відбулася
деформація інституту фірми, моделі її функціонування, а також елементів
конкурентоспроможності. У цьому контексті виникло поняття «нової фірми» на
відміну від традиційного її розуміння. Системними елементами традиційної
фірми є: висока капіталізація матеріальних активів і фокусування на економії
масштабу;

сильна

вертикальна

інтеграція,

жорсткий

контроль

над

постачальниками та споживачами, над ланцюгом створення доданої вартості;
централізація менеджменту; дисперсність акціонерного капіталу, інвестиції у
матеріальні активи, обумовлені розмірами активів компанії, які генерували
ризики, що перевищують внутрішні можливості фірми.
У нових компаній акценти та пріоритети формуються по-іншому. Перш за
все, матеріальні активи, які були головним джерелом доходу компаній, стали
набагато менш значущими. Розвиток інструментів венчурного фінансування,
поява інститутів проектного фінансування, бізнес-ангелів спростили завдання
інвестування інноваційних процесів у великих промислових підприємствах.
Відкриті ринки капіталу, товарів, послуг активізували процеси конкуренції
на ринку проміжної продукції, що призвело до поступового руйнування
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вертикально інтегрованих корпорацій.
У результаті, під впливом глобалізації, посилення взаємодій, інформаційних
технологій формується модель «нової фірми», системними елементами якої є:
- людський капітал – головний елемент активів;
- пріоритет нематеріальних активів у структурі (бренди, патенти,
стратегічні альянси, ключові компетенції щодо організації виробництва
тощо);
- гнучкість взаємодії та контрактів із співробітниками, партнерами по
бізнесу, іншими структурними підрозділами;
- широкі можливості використання своїх компетенцій (у тому числі у сфері
досліджень і розробок) за межами конкретної корпорації;
- дифузність меж корпорації;
- відмова від жорсткого контролю.

Сучасна конкурентоспроможність великих промислових підприємств
лежить у площині інновацій, стратегічного потенціалу організаційного
розвитку, динамічних здібностей та вміння конфігурувати активи [2].
Реальна діяльність підприємств не визначається лінійно-функціональною
ієрархією, хоча тут і реалізуються важливі бюрократичні процеси у формі
дозволів і наказів. Вирішення повного комплексу виробничих завдань
здійснюється у формі розтягнутих у часі процесів, в яких здійснюється
послідовна трансформація ресурсів та інформації у деяких локально виділених
елементах, що передають продукти трансформації наступному елементу
процесу аж до появи готового продукту, проекту, набору дій або послуг.
Успіх великих промислових підприємств у сучасних умовах виражається
у конкурентній перевазі, що значною мірою визначається стратегічними
процесами, які відбуваються всередині великих промислових підприємств, та
їх

узгодженістю.

Узгодженість

стратегічних

процесів:

виробничих,

інноваційних, інвестиційних, фінансових – характеризує потенціал великих
промислових

підприємств,

тобто

їх

здатність

виробляти

конкурентоспроможну продукцію. У стратегічному плані великі промислові
підприємства підвищують рівень інноваційної активності – інтегральної
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характеристики якості їх діяльності, яка включає орієнтацію на нововведення,
підвищення інтенсивності здійснення дій з трансформації інновації у товар,
посилення здатності застосовувати передові методи планування та організації
виробництва.
Характеристичними складовими, що забезпечують розвиток великих
промислових підприємств, стають «людський капітал»  «підприємництво»
 «сучасні технології»  «рутини».

Загальне завдання формування збалансованого продуктового портфеля
полягає в нарощуванні конкурентоспроможності у стратегічній перспективі.
Підприємство фінансує виробничу діяльність по кожному процесу, купує
необхідні ресурси, переробляючи які, виготовляє продукцію, потім реалізує її та
отримує дохід, частина якого йде на формування джерел інвестицій. У цьому
випадку стратегічні процеси доцільно розглядати як систему факторів, що
інтегруються

у

стратегічний

потенціал

підприємства.

Найважливішою

проблемою планування портфеля у даному випадку є завдання організаційного
розвитку великих промислових підприємств, обумовлене трансформацією їх
стратегічного потенціалу.

Успішне виявлення технологічних і ринкових можливостей, відбір
технологій та характеристик продукту, конструювання бізнес-моделей та
забезпечення фінансовими ресурсами стратегічних процесів підвищують
рентабельність і сприяють зростанню великого промислового підприємства.
Зростання прибутку, у свою чергу, сприяє розвитку ресурсної бази, активів і
стратегічного потенціалу всього великого промислового підприємства.
Ключовим фактором для сталого прибуткового зростання великих
промислових підприємств є їх здатність рекомбінувати та реконфігурувати
свої продуктові портфелі, а також активи та організаційні структури по мірі
зростання підприємства та зміни ринків і технологій – двох неминучих джерел
змін. Реконфігурація необхідна для підтримки еволюційної відповідності та
досягнення довгострокових цілей. При цьому зміна та реконфігурація
продуктового портфеля має адекватно відображати мінливий стратегічний
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потенціал великого промислового підприємства за всіма структурними
елементами, такими як: передові галузеві технології, накопичені знання,
лабораторне обладнання, наявність учених, конструкторів, технологів
високого рівня, капітал, рутини всіх рівнів.
Приватне велике промислове підприємство у сучасній економіці
перетворилося у центр алокації ресурсів для перетворення знань у
компетенції, а компетенції – у вартість. Однак щоб такий інститут
забезпечував відповідний результат, великому промисловому підприємству
необхідний

відповідний

потенціал

для

створення

портфеля

конкурентоспроможної продукції.
Стратегічний потенціал дозволяє великому промисловому підприємству
узгоджено здійснювати операційні, інноваційні, інвестиційні процеси, більш
коректно прогнозувати величину інвестицій у розробку інноваційного виробу
та отримувати інноваційну ренту.
Динаміка життєвих циклів виробів, які включаються у продуктовий
портфель, як це часто буває на практиці, не збігається. Одні вироби
користуються підвищеним попитом, попит на інші – падає та поступово
припиняється. Тому формування портфеля перетворюється на досить складне
завдання

балансування

стратегічних

процесів

великих

промислових

підприємств, їх потенціалу, чинників попиту, фінансових ресурсів, виробничої
потужності, рентабельності, фінансової стійкості та інновацій.
Операційний процес – це вирішення поточних головних завдань
виробництва, постачання, поставок, продажу виробів. Він протікає одночасно
з іншими процесами: інноваційним, інвестиційним, фінансовим, кадровим і в
обов’язковому порядку планується та балансується з усіма цими процесами.
При цьому операційний процес забезпечує поточні джерела для інвестицій, не
виключаючи й інноваційні проекти. Ефективність операційних процесів
створює привабливий образ підприємства (бренд), забезпечуючи поточну та
стратегічну конкурентоспроможність через інвестиції. Загалом витрати
(інвестиції) великого промислового підприємства можна розглядати у двох
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складових – операційних та інноваційних. У заданій стратегічній перспективі
необхідно трансформувати результати інновацій в операційні процеси.
Підводячи підсумок, можна зробити такий висновок: поточна діяльність
забезпечує ефективність підприємства, інноваційна – забезпечує відтворення
операційної діяльності на новій технологічній та продуктовій основі. Отже,
завдання організаційного розвитку підприємства у загальному випадку
зводиться до еволюційного розвитку його стратегічного потенціалу.
Підприємство забезпечує операційну діяльність по кожному бізнеспроцесу, виробничу програму, купує необхідні первинні ресурси, переробляє їх
та виробляє продукцію, реалізує її та отримує дохід, частина якого йде на
формування

інвестованого

капіталу.

Інвестований

оборотний

капітал

призначений для фінансування операційної діяльності, тобто для відновлення.
Не виключається й залучення позикового капіталу в разі нестачі власного. При
цьому більш ефективні виробничі процеси (високий дохід, прибуток та якість
менеджменту)

супроводжуються

більшою

привабливістю

на

ринках

позикового капіталу.
Висновки.

Таким

чином,

узгодженість

стратегічних

процесів:

виробничих, інноваційних, інвестиційних, фінансових – характеризує
потенціал великих промислових підприємств, тобто їх здатність виробляти
конкурентоспроможну продукцію. Системними елементами стратегічного
потенціалу великих промислових підприємств стають «людські ресурси» →
«інноваційна продукція» → «високі технології» → «рутини нового рівня».
Системні елементи стратегічного потенціалу сучасних великих промислових
підприємств,

які

більшою

конкурентоспроможність,

мірою

дозволяють

визначають
розглядати

їх
такі

довгострокову
елементи

як

компоненти стратегічного потенціалу.
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Стаття
присвячена
висвітленню корпоративної культури –
феномену успішного менеджменту ХХІ
століття. Досліджено зміст дефініції
«корпоративна культура». Висвітлено
типологію
корпоративних
культур,
Представлено концептуальні складові
моделей
корпоративної
культури
транснаціональних корпорацій. у тому
числі –Висвітлено розуміння сутності
корпоративної культури у вітчизняному
бізнесі та соціально-економічних реаліях.
Представлено ключові характеристики
корпоративної культури найвідоміших
українських банків. Лаконічно описано

Abstract. The article is devoted to the coverage
of corporate culture - the phenomenon of
successful management of the XXI century.
The content of the definition «corporate
culture» is researched. The typology of
corporate cultures is highlighted, conceptual
components of the corporate culture of
transnational corporations are presented.
including - Understanding the essence of
corporate culture in domestic business and
socio-economic
realities.
The
key
characteristics of the corporate culture of the
most famous Ukrainian banks are presented.
The study of the state of corporate culture in
JSC «Oschadbank» is succinctly described.
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Вступ. В останні десятиріччя спостерігаються зміни співвідношення
чинників конкурентоспроможності бізнесу, зокрема, відбувається зростання
частки факторів, які відносять до нематеріальних активів підприємства. Серед
них важливе місце займає корпоративна культура як елемент інтелектуального
капіталу. Оскільки вказаний фактор передбачає досягнення конкурентних
переваг в управлінні та, на відміну від природних та фінансових ресурсів, є
невичерпним.

Цілеспрямоване

й

ефективне

управління

розвитком

корпоративної культури та її окремих елементів є одним із головних завдань
сучасного менеджменту. Корпоративна культура – це не лише імідж компанії,
але й ефективний інструмент стратегічного розвитку бізнесу. Її формування
завжди пов’язане з інноваціями, спрямованими на досягнення бізнес-цілей і,
відповідно, підвищення конкурентоздатності.
У грудні 2005 року Асоціація менеджерів провела дослідження,
спрямоване на виявлення пріоритетних напрямів розвитку професії менеджера
у найближче десятиріччя. Його результати довели, що одну з ключових
позицій у рамках стратегічного управління людськими ресурсами обіймає
тема корпоративної культури.
Таким чином існує необхідність об’єктивна необхідність пошуку шляхів
та напрямів підвищення ефективності функціонування закладів індустрії
гостинності, на основі вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженню процесів
формування корпоративної культури в організації присвячено праці
М. Армстронга, Ф. Харріса, Ч. Хенді, Е. Шейна, Г. Хофстеде, Дж. Моргана, К.
Шольца, К. Голда та ін. Процес становлення корпоративної культури в
індустрії гостинності досліджують виступає предметом наукових пошуків
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Є. В. Агамірова,

Л. Є. Басовського,

Г. А. Папірян,

В. А. Співака,

Н. І. Кабушкіна,

А.А. Коршунова,

О. С. Віханського,

А. І. Наумова,

Е. А. Капітонова, С. В. Щербини, С. В. Маловичко та ін.
Разом із тим, представлені праці недостатньо висвітлюють вплив
корпоративної культури на управління поведінкою персоналу в готельноресторанному бізнесі, що уповільнює не лише теоретичний розвиток
управлінської науки, але виступає передумовою відсутності належного
методичного обґрунтування корпоративної культури організації.
Метою статті є дослідження сучасних підходів до формування
корпоративної культури, представлення ефективних ідей та досвідів впливу
корпоративної культури на економічну успішність підприємства у розрізі ТНК
з метою адаптації найбільш вдалих ідей і досвідів у вітчизняну практику
менеджменту.
Результати дослідження. Як кожен відносно новий науковий термін,
корпоративна культура не має однозначного тлумачення. Її розглядають як:
«організаційну культуру», «фірмову культуру», «набір найбільш важливих
положень, які застосовуються членами організації і одержують вираження в
заявлених організацією цінностях і нормах, що дають людям орієнтири їх
поведінки і дій» (А. Я. Кибанов) [4].
«Корпоративна культура – традиція образмислення і спосіб дії, який
більшою чи меншою мірою поділяють усі працівники підприємства і який
повинен бути засвоєний і хоча б частково прийнятий новачками, щоб нові
члени колективу стали «своїми» (Е. Жак) [11].
Корпоративна культура – це сукупність переконань, відносин, норм
поведінки і цінностей, спільних для всіх співробітників даної організації. Вони
можуть не бути чітко виражені, але при відсутності прямих інструкцій
визначають спосіб дій і взаємодій людей і значною мірою впливають на хід
виконання роботи М. Армстронг [1].
система матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють
між собою, притаманних даній корпорації, відображають її індивідуальність і
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сприйняття себе та інших у соціальній та речовинної середовищі, що
виявляється в поведінці, взаємодії, сприйнятті себе і навколишнього
середовища [8].
Досліджуючи практику упровадження, зауважимо: новий термін
«корпоративная культура» здається таким лише на перший погляд. На початку
доби монополізму, коли засновник найбільшої автомобільної корпорації
Г. Форд вітався зі своїми робітниками рукостисканням і вітав їх з родинними
подіями, він створював на своїх заводах саме цю культуру – загальну
сприятливу атмосферу серед персоналу всіх усіх рівнів – ефемерне явище, до
якого неможливо торкнутися у буквальному сенсі, але чиї результати цілком
матеріальні, оскільки безпосередньо сприяють збільшенню доходів компанії.
Здійснивши дослідження десятків визначень поняття «корпоративна
культура», ми схиляємось до визначення, сформульованого Баррі Феганом:
«це ідеї, інтереси і які розділяються групою. Сюди входять досвід, навички,
традиції, процеси комунікації та прийняття рішень, міфи, страхи, надії,
устремління

й

очікування,

реально

випробувані

співробітниками.

Корпоративна культура — це, як ставляться до добре зробленою роботі, в тому
числі те, що дозволяє устаткуванню і персоналу працювати гармонійно разом.
Це клей, що тримає, це олію, яке пом'якшує… Це те, чому люди займаються
різної роботою у рамках компанії. Це те, як одні частини компанії бачать інші
її частки, і які форми поведінки вибирає собі кожна з підрозділів у результаті
бачення. Вона поводиться відкрито у жартах і шаржах на стінах, або
тримається за гратами і оголошується лише. Це те, що знають усі, крім,
можливо, лише керівника [10].
Зауважимо, що корпоративна культура як невеликої фірми, так і
транснаціонального

холдингу

визначається

наступними

факторами:

національною культурою і менталітетом, сектором економіки, типом
виробництва, рівнем економічного, соціально-політичного і культурного
розвитку, в якому розташоване конкретне підприємство. Національ- ний
менталітет і стиль управління визначають особливості корпоративної
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культури, що складається на підприємствах даної країни. В Америці домінує
культура успіху, в Європі – злагоди, в Японії – синтезу, у Росії –
приналежності, правил, сили. В Україні інтерес до корпоративної культури
з’явився значно пізніше й в основному був обумовлений глобальними
змінами, інтеграцією та інформаційною відкритістю, яка надала доступ до
світового досвіду ефективного ведення бізнесу. На даний момент проблема
становлення, формування і розвитку корпоративної культури на вітчиз- няних
підприємствах є недостатньо вивченою, що, у свою чергу, надає поле
діяльності для її подальшого дослідження
При дослідженнях структури корпоративної культури ми схиляємось до
трирівневої

моделі,

представленої

Е.

Шейном:

класично,

пізнання

корпоративної культури починається з першого, «поверхневого» рівня. На
цьому рівні речі та явища легко виявити, але не завжди їх можна
розшифрувати й інтерпретувати в термінах корпоративної культури [9].
Для більш глибокого пізнання корпоративної культури необхідно
торкнутися «проміжного» рівня – вивченню піддаються цінності і вірування,
що розділяються членами організації, у відповідності з тим, наскільки ці
цінності відображаються в символах і мові. Сприйняття цінностей і вірувань
носить свідомий характер і залежить від бажання людей.
«Глибинний» рівень включає базові пропозиції, які важко усвідомити
навіть самим членам організації без спеціального зосередження на цьому
питанні. Ці приховані і прийняті на віру припущення направляють поведінку
людей,

допомагають

їм

сприйняти

атрибути,

що

характеризують

корпоративну культуру.
Для підприємств індустрії гостинності й послуг найбільш прийнятним є
ринковий тип корпоративної культури – увага на зовнішні позиції (частка
ринку, приріст клієнтської бази, завоювання симпатій споживачів) у поєднанні
зі стабільністю та контролем (підтримка певного рівня рентабельності
компанії). У типології Д. Зонненфельда розрізняються чотири типи культур:
«бейсбольна команда», «клубна культура», «академічна культура», «оборонна
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культура» («фортеця»). Кожна з перерахованих вище культур має різний
потенціал для підтримки стану та успіху компанії і по-різному позначається на
кар'єрі працівників. У ресторанному та готельному бізнесі найчастіше
зустрічається «клубна культура» – характеризується лояльністю, відданістю і
спрацьованістю співробітників, командною роботою. Стабільні та безпечні
умови сприяють заохоченню зростання співробітників, здобуття досвіду і
здобуття нових посад. Кар'єрне зростання відбувається поступово. Від
працівника очікують, що на кожному рівні він повинен осягнути всі тонкощі
цієї роботи й оволодіти майстерністю, тому працівники мають широкий
професійний кругозір.
Загалом, позитивна корпоративна культура характеризується наявністю
наступних елементів:


надає співробітникам чіткі орієнтири;



робить можливою ефективну комунікацію;



сприяє прийняттю ефективних рішень;



знижує витрати на контроль;



мотивує співробітників;



підвищує лояльність персоналу;



сприяє стабільності організації.

За даними Асоціації менеджерів, сьогодні вже 25% компаній мають
спеціальні департаменти, відповідальні за формування корпоративної
культури та впровадження інновацій. Адже саме корпоративна культура,
сприяє

змінам

усередині

організації,

є

основою

розвитку

та

конкурентоспроможності будь-який успішної організації.
У «класичному» розумінні корпоративна культура сприймається як
інструмент стратегічного розвитку компанії через стимулювання інновацій і
управління змінами. Корпоративна культура існує у будь-якої компанії — від
моменту появи організації та впритул до кінця — незалежно від цього,
створюється спеціальна служба до роботи із нею чи ні. Грамотне ж управління
корпоративної культурою надає найпозитивніше впливом геть бізнес компанії.
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Зокрема, вона дозволяє скорочувати витрати, причому як зумисне персоналу,
а й, наприклад, зовнішній PR: співробітники, є провідниками філософії
компанії до зовнішнього світу, знімають частина функцій з департаменту, що
займається PR-политикою організації. Компанія з грамотно розвиненою
корпоративної культурою має високого авторитету над ринком і приваблива
як потенційних співробітників, так партнерів з бізнесу і акціонерів.
Представимо найбільш ефективні зразки корпоративної культури і
корпоративних цінностей, що стали запорукою розвитку відомих організацій.
Визначаючи систему корпоративних цінностей, американський теоретик
менеджменту Джеймс Чемпі у своїй книзі «Перебудова управління»
підкреслює: «Важко постійно зберігати робочий дух і доброту, перебуваючи
серед нескінченних змін, — якщо тільки цей дух не підтримується
відповідною системою цінностей. Система цінностей — це наш навігаційний
інструмент у сфері моралі». Зазвичай головне завдання правил і норм
поведінки, стандартів взаємовідносин, як всередині організації, так і з
клієнтами, партнерами, визначається компаніями як офіційний документ:
положень, етичних кодексів, інструкцій. Головні цінності та переконання
знаходять вираз в девізах, гаслах. Будучи одним з елементів корпоративної
культури, вони в ємній і лаконічній формі окреслюють найсильніші, значущі
сторони тієї або іншої компанії, наприклад [5]:
• «IBM» — означає сервіс;
• «Дженерал Електрік» — «Наш найважливіший продукт — продукт»;
• «Du Pont» — «Найкращі продукти для кращого життя за допомогою
хімії»;
• «Cutterpilar tractor» — «Цілодобове технічне обслуговування в будьякій частині світу»;
• «АТТ» — «Універсальне обслуговування»;
• «Electrolux» — зроблено з розумом;
• «Continental bank» — «Ми зможемо знайти вихід!»;
• «Delta airlines» — «Турбота про персонал».
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Важливим елементом корпоративної культури є символи. Вони так або
інакше пов’язані з системою корпоративних цінностей. Наприклад, компанія
«Samsung» своїми символами, що виражають її філософську концепцію,
обрала дерева хіноку і сосну. Величне пірамідальне хіноку росте по 25 см
протягом року, досягає висоти 30 м у віці 120 років. За цей час деревина хіноку
набуває високої якості й слугує матеріалом для вишуканих меблів. Проста
дошка з цього дерева може коштувати до 30 тис. доларів. «Samsung» узяв
хіноку за символ при плануванні довготривалого розвитку, що має велике
значення. Але компанія не завжди має можливість довго чекати. Тому ще
одним символом розвитку цієї компанії є сосна, яка росте швидше, не вимагає
особливого догляду і великих витрат. «Поки ростуть хіноку, дохід дають
сосни». У цілому філософію підприємств майбутнього відображають слова,
написані на корпоративних скрижалях Google: «Ми усвідомлюємо, що наші
співробітники мають найрізноманітніші потреби, і це зобов'язує нас зуміти
надати їм підтримку індивідуальної спрямованості. Наш пріоритет сьогодні —
надання такої програми, яка може бути адаптована до конкретних потреб
кожного з них, чи любить він подорожувати по льодовиках Аляски, чи хоче
вийти на пенсію у віці сорока років або ж планує усиновити трьох дітей» [6].
Як еталонний приклад підприємства сервісної економіки, розглянемо
корпоративну

культуру

світової

мережі

компанії

«Макдональдс».

«Макдональдс» позиціонує себе не просто як успішна компанія, а як успішна
компанія, в якій здійснюється ефективне управління. Цій організації вдалось
створити філософію, якої дотримується будь-якій співробітник будь-якого
ресторану у будь-якій точці земної кулі. В основу корпоративної культури
закладено наступні елементи – соціально-психологічний клімат коллективу,
філософія, цінності компанії, ставлення до співробітників і клієнтів, стиль
управління. Для керівництва мережі ресторанів успішна організаційна
культура полягає не лише в наданні стандартного сервісу [6, с.239], але й
швидкого обслуговування. У будь-якому з ресторанів «Макдональдс»,
незалежно від того, в якій країні світу він знаходится, можна побачити
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знайому обстановку, ідентичне меню. Все це – важливі (зовнішні) атрибути
корпоративної культури, створюючі імідж однієї з найбільш успішних
компаній у світі.
Уся філософія обслуговування викладена у корпоративному кодексі,
який співробітники опрацьовують при прийомі на роботу, саме кодекс є
інструментом ознайомлення персоналу з цінностями компанії. Ставлення до
співробітників і клієнтів полягає у принципах сервісу: якість, культура,
чистота і доступність. У «Макдоналдсі» співробітники є найважливішим
ресурсом забезпечення ефективності компанії. Використовуючи принципи
довіри, чесності, поваги, вони розвивають і удосконалюють таланти на благо
кожного співробітника і компанії в цілому.

Щорічно

в

компанії

витрачається близько 140 мільйонів доларів на навчання співробітників. До
прикладу, система навчання і розвитку співробітників у компанії побудована
таким чином, що компанія розвиває і просуває лише своїх співробітників.
Також для підтримки корпоративного духу керівництво постійно влаштовує
конкурси і змагання між співробітниками ресторанів і нагороджує переможців
премією або подарунками із символікою компанії [2]. Таким чином,
корпоративна

культура

«Макдональдса»

створює

сприятливе

робоче

середовище і безпосереднім чином впливає на втілення планів розвитку у
життя. Без продуманої і грамотно втіленої системи цінностей в компанії
неможливо здійснювати ефективне управління персоналом.
Показовою у плані формування успішної стратегії корпоративної
культури є компанія «Marriott International» («Ма́ріот інтернешнл») —
міжнародна готельна мережа зі штаб-квартирою в США. Надає послуги з
управління для 4000 готелів світу під 16 брендами в 72 країнах світу (на 2014).
В березні 2016 р. було оголошено про покупку Marriott International готельної
мережі Starwood Hotels and Resorts Worldwide, сума операції — $13,6 млрд.
Наслідком об’єднання стало створення однієї з найбільших у світі готельних
мереж, яка буде управляти 5,6 тис. готелів, або 1,1 млн номерів у всьому світі.
У 2013 році Marriott International посіла 69 місце у рейтингові 100 кращих
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роботодавців, який щороку публікує Fortune. 10 % співробітників працюють
в компанії по 20 і більше років. Співробітники компанії можуть користуватись
послугами дитячого садка, корпоративних фітнес-центрів; діє програма
скороченого тижня (робочий день збільшується так, була можливість не
працювати у п’ятницю); є можливість працювати віддалено; діє політика
усунення дискримінації, у т. ч. — стосовно людей нетрадиційної сексуальної
орієнтації. Діють програми підвищення кваліфікації. Так, за рахунок компанії
діють онлайнові курси іноземних мов «Rosetta Stone» («Розеттський камінь»),
де співробітники можуть обирати з 30 мов.
Аналізуючи наявний успішний досвід окремих мережевих компаній –
резидентів країн Європейського Союзу, США, Японії у сфері формування
корпоративної культури, ми прагнули відшукати ідеї, що стали б найбільш
адаптованою для української ментальності основою формування еталону
української моделі корпоративної культури. Показовою у цьому відношенні
виглядає стаття у виданні «Forbes. Україна» «З полону ілюзій: як корпоративна
культура допомагає бізнесу пережити важкі часи. І чому її наявність – це
гарантія працездатності та ефективності компанії»: «Відразу після початку
боїв за Донецький аеропорт (у серпні 2014-го. – Forbes) ми вирішили вивозити
людей. Усі долучилися до роботи: на нас були банківські рахунки, сервери,
збір офісів, викуп квитків, підготовка таборів і баз відпочинку. Носили,
пакували, перевозили. З моменту прийняття рішення до початку роботи
компанії в Харкові минуло два тижні. При цьому ми і далі спілкувалися з
клієнтами, провели виставку, підписали угоду в Китаї, запустили виробництво
нового обладнання, готували до запуску складальне виробництво. Якби я
писала книжку про корпоративну культуру, то почала б саме так, бо це і є
справжня культура, яка працює. Приклад компанії, де працівники об'єднані
спільними ідеями, цінностями, прагненнями, цілями. Але таких небагато.
Велика частина топ-менеджменту українських компаній лише декларує
наявність корпоративної культури, на словах упроваджуючи демократичну
основу спілкування в колективі та систему зворотного зв'язку. За фактом
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керівник

кричить,

називає

співробітників

ледарями,

стимулює

ідолопоклонницьке відношення. В основі цього – наше виховання, історичний
фундамент і менталітет українського соціуму» [3].
Таким чином, поширення корпоративної культури відбувається тоді,
коли, з одного боку, компанія володіє ресурсами і бажанням вкладати їх у
розвиток культури, з другого – цінності всіх працівників або збігаються, або
вони готові їх прийняти і розділити. Найкращий приклад у цьому
відношенні – айтішники. Їх на старті добирають за складом характеру і
мислення, а компанія вкладає ресурси у розвиток і створення для них
комфортних умов. Поширення корпоративної культури відбувається тоді,
коли, з одного боку, компанія володіє ресурсами і бажанням вкладати їх у
розвиток культури, з другого – цінності всіх працівників або збігаються, або
вони готові їх прийняти і розділити. «Якщо у компанії є спеціальна людина,
яка відповідає за корпоративну культуру і комунікації, не думайте, що все має
робити тільки вона. По суті, вона ваш лікар, який проводить огляд, ставить
діагноз і виписує рецепт. Усе інше – справа рук самого пацієнта. Перша особа
компанії – це і є дієвий приклад моделі поведінки і цінностей. Він їхній носій.
Керівники всіх рівнів управління мають усвідомлювати необхідність змін і
вірити в них. Одних нарад замало. Одного навчання недостатньо. Має бути
система. Індикатор перемоги – це коли без вашого «стусана» начальник
ділянки сам запитує, що нового відбувається в компанії, і повідомляє про
причини та мету ухвалених рішень своїм підлеглим. А головне – частіше
«спускайтеся в метро». Якщо потрібно, щоб вас зрозуміли, почули, прийняли
і підтримали, шукайте відповідні для вашої аудиторії канали, слова, події.
Пам'ятайте, що в неї є свої регіональні, культурні та історичні відмінності, які
треба враховувати. Це і різне розуміння сенсу, здавалося б, стандартних
понять, і життєві установки, і традиції. Facebook – не всеохопний
інформаційний канал, а так звані національні ЗМІ не найбільше читають в
Україні. Ваші підлеглі не зобов'язані читати ті джерела, в яких ви
друкуєте/пишете свою інформацію. Вони читають те, що їм подобається, що
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роздають у трамваї, автобусі, на зупинці. І дивляться те, на що налаштований
їхній телевізор. Вони можуть не слухати розумних людей, котрі говорять
фрази, які їх не цікавлять. Зрештою наявність слуху не забезпечує вміння чути.
Пам'ятайте: так, як сприймаєте світ ви, більше ніхто його не сприймає» [3].
Проведений аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що
корпоративна культура – це ключовий компонент, який формується
керівництвом, вона є результатом цілеспрямованої роботи фахівців з
управління, які конструюють необхідний тип відносин. Це твердження
підтверджується дослідженням Е. Шейна, в якому він прийшов до наступних
висновків: «організаційна (корпоративна) культура створюється зусиллями
лідерів, одна з очевидних функцій керівництва повинна полягати у створенні
культури, в управлінні нею або навіть у знищенні; ні культура, ні керівництво
не можуть бути зрозумілі самі по собі, у відриві один від одного».
Звертаючись до формування корпоративної культури у банківських
установах, зауважимо, що на сьогодні ринок банківських послуг в Україні є
занадто перенасиченим (у порівнянні з розвинутими країнами Європи). Таким
чином, станом на 01.04.2015 р. ліцензію Національного банку України на
здійснення банківських операцій мали 175 банків. Але конкурентна боротьба
на шляху виживання та процвітання, революція «Гідності», інформаційна
революція, успішність діяльності іноземних компаній на теренах нашої країни
– стали причинами уваги до корпоративної культури в українських
організаціях, зокрема банківських установах.
Відкриття в Україні банків з іноземним капіталом зумовило і
проникнення

західного

стилю

менеджменту

в

систему

управління.

Пропонуючи своїм клієнтам широкий та різноманітний спектр все нових та
нових послуг та продуктів, банки все частіше заявляють про себе як про
соціально відповідальні компанії, формують власну корпоративну культуру.
Сьогодні корпоративна культура – це і чинник формування позитивного
іміджу організації, і інструмент як внутрішнього, так і зовнішнього PR. Самі
лише слогани банків красномовно говорять про їх позиціонування у
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суспільстві та певний рівень відповідаль- ності. Так, Райфайзен Банк Аваль –
«Надійність, перевірена часом!», Unicredit – «Життя мінливе, ми з Вами
незмінно», Platinum Bank – «Надійність вищої проби», Фінанси та Кредит –
«Справжній український банк». Та корпоративна культура виходить далеко за
межі слоганів і являє собою найрізноманітніші складові – від місії компанії до
зовнішнього вигляду працівників. У науковій літературі зазвичай виділяють
три рівні корпоративної культури. Самий верхній, поверховий рівень та
другий рівень складають видимі об'єкти – все це можна побачити, почути або
зрозуміти, навіть не будучи

працівником компанії. Деякі

цінності

укорінюються в корпоративній культурі настільки глибоко, шо співробітники
просто перестають їх помічати. «Ці базові, основоположні, загальні цінності й
переконання, які свідомо розділяють і культивують члени організації і є суттю
корпоративної культури»[12]. Проте, деякі елементи корпоративної культури
надзвичайно важко описати, тому умовно виділимо лише 2 рівні.
Зовнішній рівень є видимим для клієнтів, контрагентів банку. Це ті
елементи, які можна побачити не працювавши в самій організації, а лише
будучи випадковим перехожим, клієнтом чи партнером банку. Внутрішній же
рівень є неосяжним для оточуючих і лише команда банку добре знайома з
цими елементами. Вкрай важливо, щоб корпоративна культура мала не суто
формальний характер, а жила власне в компанії. Водночас, висвітлення певних
аспектів культури для оточуючих, має позитивний ефект для діяльності цілої
організації. Як приклад, саме нефінансова звітність банку дає можливість
проаналізувати власну стратегію, провести об'єктивну оцінку нефінансових
ризиків, залучити менеджерів, відповідальних за функціональні напрямки, до
визначення ролі та оцінки впливу компанії на суспільство. Для працівників
компанії соціальна звітність є значним стимулом, роз'яснюючи соціальну роль
їх роботи. Бізнес партнери, державні органи, споживачі також формують своє
ставлення до компанії з врахуванням наявності нефінансової звітності.
Додатковий позитивний імідж та репутація не змусять довго чекати на такий
же успішний результат [13]. Визначення місії банку – найважливіший етап
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формування корпоративної культури, який допомагає як співробітникам, так і
клієнтам, контрагентам оцінити соціальну роль організації. Як приклад, місія
АТ «Ощадбанк» – працювати для людей стати на бік клієнта, переконати
кожного українця в надійності та стабільності державного банку, зробити його
партнером. «Мій банк. Моя країна» — це офіційний слоган «Ощадбанку».
Важливим етапом оцінки культури є і виявлення власне поглядів самих
працівників. Бачення керівниками корпоративної культури може відрізнятися
від бачення її персоналом. Оцінивши корпоративну культуру Банку за
методологією ОСАІ, а також за власною розробленою анкетою, яка складалася
з 18 блоків, що містять по 4 твердження з оцінкою від 0 до 3. Оцінку 3 ставили
для найбільш характерного твердження для даної організації, 0 – відповідно
для найменш. Тож, правильність розуміння корпоративної культури Банку
працівниками в середньому становить 85%. Але як недолік оцінки
корпоративної культури, можемо виділити те, що при оцінці культури цілої
організації, працівники не ознайомлені з усіма її проявами, а тому схильні
приписувати та проектувати субкультуру свого підрозділу до Банку в цілому.
Вирішення проблеми вбачаємо в оцінці окремо кожним підрозділом таких
елементів своєї корпоративної субкультури як відносини, атмосфера в
колективі,

тобто

тих

складових,

що

мають

соціально-психологічну

направленість і напряму залежать від поведінки працівників певного
підрозділу. Досить суттєву роль у формуванні корпоративної культури
організації

відіграють

ціннісні

орієнтири

працівників,

серед

яких

задоволеність працівників своєю роботою має ключове значення. Згідно з
теорією цінностей, основним джерелом задоволеності працівників є
можливість досягнення ними за допомогою роботи важливих для себе цілей.
Тож, проведення опитування працівників щодо рівня їх задоволення
компанією та рівня лояльності дозволить подолати проблему високої
плинності персоналу Банку.
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Узагальнення матеріалів з дослідження феномену корпоративної
культури дозволяє запропонувати наступні інструменти її впливу на поведінку
працівників:
• зміна об’єктів і предметів уваги з боку менеджера. Це один із найбільш
сильних методів, оскільки своїми повторюваними діями менеджер дає знати
працівникам, що є важливим і що очікується від них;
• зміна стилю управління кризою і конфліктом;
• трансформація програм навчання;
• зміна акцентів у кадровій політиці;
• зміна організаційної символіки й обрядовості.
• Етичний кодекс компанії, звід основних правил для співробітників,
колективний договір, стандарти професійної практики, оскільки в даних
документах міститься інформація про складові корпоративної культури;
• проведення репутаційного аудиту.
Основні риси корпоративної культури ефективного банку – здоровий
консерватизм у поведінці в поєднанні з максимальним заохоченням проявів
ділової ініціативи з націленістю на кінцевий результат. Особливу увагу слід
приділяти дотриманню професійної банківської етики. Треба прагнути до
максимальної визначеності й прозорості у відносинах з клієнтами, що дає
змогу їм володіти докладною інформацією про основні принципи діяльності
банку. Люди повинні бути мотивовані на кінцевий результат і розуміти, як він
досягається. Кожен співробітник на будь-якому рівні мусить бути
підготовлений професійно, знати технологію, розуміти, до яких наслідків
можуть призвести його дії. Співробітники мають бути мотивовані не лише
заробітною платою, хоч це і є важливою, а може, й найважливішою складовою
всієї внутрішньої корпоративної культури банку. Кожен працівник повинен не
просто механічно виконувати покладені на нього обов’язки, а й діяти,
націлившись на кінцевий результат, який виражається для нього особисто не
тільки в отриманні певної додаткової матеріальної винагороди, а й в
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усвідомленні причетності до процесу зростання банку, в чому задіяні всі без
винятку члени колективу
Висновки. Таким чином, дослідження феномену корпоративної
культури у банках дозволяє оприлюднити наступні результати дослідження:
1. Створення сучасної інтегрованої системи управління персоналом нині
вважається однією з основних умов реалізації стратегії банківської установи.
Корпоративна культура багато в чому визначає, якими будуть структура
організації, її основні бізнес-процеси, системи відбору, мотивації, розвитку,
винагороди. Банки повинні приділяти значну увагу побудові ефективної
корпоративної культури для досягнення стратегічних цілей.
2. Дослідження довели той факт, що чим сильнішою, згуртованішою та
дієвішою є корпоративна культура, тим більшою мірою працівники задоволені
управлінськими діями у вигляді системи стимулювання.
3. Орієнтована на клієнта корпоративна культура є базисом, що охоплює
і стратегію розвитку, і тактику управління, які спрямовані на переосмислення
необхідних змін і конкретних результатів.
4. Основні риси корпоративної культури ефективного банку – здоровий
консерватизм у поведінці в поєднанні з максимальним заохоченням проявів
ділової ініціативи з націленістю на кінцевий результат.
5. Розвиток потужної корпоративної культури в сучасних банківських
установах є важливим чинником їх ефективного функціонування.
Усвідомлення важливості та необхідності єдиних цінностей та зразків
поведінки для всіх, має стати невід’ємною частиною управління цілою
організацією. За словами Уоррена Едварда Баффетта, американського
підприємця, найбільшого в світі і одного з найвідоміших інвесторів:
«Культура сильніша за прописані правила на папері і саме тому вона визначає
поведінку в компанії».
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ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.forbes.ru/sobytiyacolumn/lyudi/219591-kakaya-korporativnaya-kultura-nuzhna-sovremennomu-biznesu
Калмыкова П.Д. Национальный менталитет и организационная культура: Восток и
Запад // Управление корпоративной культурой. 2015. № 4. С. 236-241.
Ковязина А.П. Особенности корпоративной культуры сферы гостеприимства на
примере компании «Ритц-карлтон» // Управление корпоративной культурой. - 2015. № 2. - С. 148-153.
Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак. – СПб. : Питер, 2001. – 223 с.
Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн ; пер. с англ. под ред. Т.Ю.
Ковалевой ; 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 336 с.
Феган Баррі. Корпоративная культура организации. [Електронний ресурс]. – Режим
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Вступ. Одним із самим значимих та стабільних джерел доходів
державного бюджету України є податок на додану вартість. Так на його частку
протягом останніх п'яти років доводиться біля третини бюджетних доходів.
Від повноти надходження податку на додану вартість багато в чому залежить
виконання державного бюджету України.
Під час функціонування податку на додану вартість в Україні
сформовано певний порядок його обчислення й сплати, з’ясовано механізм
електронного його адміністрування.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Теоретико-методологічні
та методичні засади визначення особливостей оподаткування податком на
додану вартість знайшли відображення в роботах таких науковців:
Гаркушенко О. М., Драгальчук Т. С., Коваленко Л. О., Косторной С. В.,
Полторак А., Рекова Н. Ю., Серебрянський Д. М., Синчак В. П., Філіппова Н.
В., Штанько А. К., Ярош М. В.
Аналіз наукових досліджень цих авторів дозволив встановити, що на
сьогодні в економічній літературі не розкритим залишилося питання щодо

закордонного досвіду оподаткування податком на додану вартість. Це значно
ускладнює процес прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо
забезпечення економічної безпеки України та підвищення ефективності
фінансово-господарської діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання в
сучасних реаліях.
Актуальність, практична значущість, недостатня розробленість та
недослідженість вказаного питання зумовили вибір теми статті, визначили її
мету та завдання.
Метою статті є надання практичних рекомендацій щодо удосконалення
оподаткування податком на додану вартість в Україні з урахуванням
особливостей податкової системи в Європейському Союзі.
Для досягнення мети в статті поставлені та вирішені такі завдання:
-

визначити функціональні особливості оподаткування податком на

додану вартість в Україні;
-

з’ясовано особливості функціонування податкової системи в

Європейському Союзі;
-

надано

практичні

рекомендації

щодо

удосконалення

оподаткування податком на додану вартість в Україні з урахуванням досвіду
Європейського Союзу.
Результати дослідження. В Україні податок на додану вартість
запроваджено в 1992 році на заміну податку з обороту, який існував за
радянських часів. На сьогодні податок на додану вартість є надзвичайно
вразливим до зловживань. Це стосуються відшкодування податку на додану
вартість та ухилення від сплати податку. Адміністрування податку на додану
вартість часто вважають складним і дорогим. В результаті деякі посадовці
піднімають питання про необхідність замінити податку на додану вартість на
інший податок. [3, с.315]
Таким чином, податок на додану вартість є непрямим податком з доданої
вартості. Він виникає на всіх стадіях виробництва та обігу продукції (товарів,
робіт, послуг), вводиться у вигляді надбавки в ціну продукції (товарів, робіт,
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послуг) і цілком оплачується кінцевим споживачем.
Сума до сплати визначається як різниця податкового зобов'язання та
податкового кредиту. Кінцевий споживач оплачує продукцію (товар, роботу,
послугу) за ціною, збільшеною на всю суму платежів податку на додану
вартість.
На сьогодні ставку податку на додану вартість визначено в Україні 20%.
В табл. 1 представлені функціональні особливості оподаткування
податком на додану вартість в Україні за 2015-2016 рр.
В 2016 році до загального фонду державного бюджету забезпечено збір
податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів у сумі
106,7млрд. грн. [5]. Це на 26,00 млрд. грн. або 32,22% більше, ніж у 2015 році
(Табл.1).
В 2016 році позитивні нарахування задекларованих сум податку на
додану вартість в Україні становили 113,4 млрд. грн. [5]. Це на 23,00 млрд. грн.
або 25,44% більше, ніж у 2015році.
Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, суб'єкти
господарювання продовжували отримувати бюджетне відшкодування податку
на додану вартість. Так, в цілому по Україні протягом 2016 року відшкодовано
коштами 68,4 млрд. грн. [5]. Це на 25,10 млрд. грн. або на 57,9% більше, ніж у
2015 році.
Таблиця 1
Функціональні особливості оподаткування податком
на додану вартість в Україні за 2015-2016 рр.
Рік
2015
Ставка: загальна – 20%, експорт – 0%.
Фармацевтична продукція – 7%.
Спеціальний
режим
для
сільськогосподарських
компаній.
Відповідно до спеціального режиму,
нарахована сума ПДВ не підлягає
сплаті до бюджету та повністю
залишається
в
розпорядженні
підприємства.

2016
Ставка: загальна – 20%, експорт – 0%.
Фармацевтична продукція – 7%.
Запровадження перехідних умов у застосуванні
сільськогосподарськими
товаровиробниками
спеціального режиму оподаткування.
Сума ПДВ розподіляється таким чином.
При постачанні зернових та технічних культур
(код рахунка 3754): 85% - до державного
бюджету, 15% - перераховується на спеціальний
рахунок.
При постачанні продукції тваринництва (код
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рахунка 3755): 20% - до державного бюджету,
80% - перераховується на спеціальний рахунок.
При постачанні інших с/г товарів та послуг (код
рахунка 3753): 50% - до державного бюджету,
50% - перераховується на спеціальний рахунок.
Скасування спеціального режиму з 1 січня
2017 р.
Відновлення права на відшкодування ПДВ для
всіх експортерів зернових та технічних культур.
Запровадження офіційної публікації двох
реєстрів відшкодування ПДВ із відображенням
у ньому даних про платника податку, заявлених
до відшкодування з бюджету сум податку, та
стану їх відшкодування.

Норма не існувала.

Норма не існувала.

Таким

чином,

на

сьогодні

одним

із

найбільших

викликів

адмініструванню податку на додану вартість в Україні є втрати доходів від
недотримання правил оподаткування, тобто зловживань та ухилення від
сплати податків. На наш погляд, основними причинами цього є:
- відсутність реєстрації як платника податку на додану вартість;
- заниження виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг);
- віднесення до податкового кредиту сум податку, сплаченого за
продукцію (товари, роботи, послуги), що входять до валових витрат, проте
використовуються для виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), продаж
яких звільнено від податку на додану вартість. Це стосується підприємств, які
продають звільнену та не звільнену від податку на додану вартість продукцію
(товари, роботи, послуги), оскільки не завжди вдається встановити зв'язок між
певними витратами та кінцевою продукцією;
- завищення сум заявлених на відшкодування податку на додану
вартість, сплаченого за продукцію (товари, роботи, послуги), вартість яких
відноситься до валових витрат;
- пред'явлення заявок на відшкодування податку на додану вартість,
сплаченого за продукцію (товари, роботи, послуги), на які не поширюється
податковий кредит;
- експортна продукція (товар, робота послуга), на яку введена нульова
ставка, повертається на внутрішній ринок. Виробник отримує документи на
69

експорт, вимагає відшкодування, і потім реалізує продукцію (товар, роботу
послугу) всередині країни;
- податок на додану вартість стягується суб’єктом господарювання,
який не сплачує його до бюджету і потім зникає.
Якщо врахувати ситуацію на ринку оподаткування в Україні і в країнах
Європейського Союзу, можна побачити істотні зміни в ставках ПДВ. (Табл.2).
Таблиця 2
Ставки податку на додану вартість в країнах-членах
Європейського Союзу
Країна

Ставка

Австрія

20%

Бельгія
Болгарія

21%
20%

Великобританія 20%

Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина

23% (16% на
Егейських
островах)
25%
20%
23%
21%
7%
(Канарські
острови)
21%
17%
21%
21%
15%
18%
21%
19%
23%
23%
22% в Мадейрі та
16%
на
Азорських
островах
24%
20%
20%
27%

Знижена ставка
10% для оренди житла, перевезення пасажирів,
збору сміття, видавництво книг та журналів,
виробництво харчових продуктів
12% або 6% або 0% в окремих випадках
7% або 0%
5% для опалення та ремонту житла та 0% для
предметів першої необхідності – харчові продукти,
вода, ліки, дитячий одяг, громадський транспорт,
книжки і періодика
13% (6,5% для готелів та аптек ) (8% та 4% на
Егейських островах)
0%
9%
13,5% або 9,0% або 4,8% або 0%
10% або 4%
3% або 0% на Канарських островах
10% або 4%
5% (8% для перевезення на таксі і автобусах)
12% або 0%
9% або 5%
12% або 9% або 6% або 3%
5% або 0%
6% або 0%
7% або 0%
8% або 5% або 0%
13% або 6%
12% або 5% в Мадейрі та 9% або 4% на Азорських
островах
9% (ліки та книжки) або 5% (перша покупка житла)
10%
8,5%
18% або 5%
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Фінляндія
Франція

14% або 10%
5.5% або 2,1% або 7%
15% (харчові продукти, ліки, книжки, громадський
Чехія
21%
транспорт)
12% (наприклад, харчові продукти, готелі та
Швеція
25%
ресторани) або 6% (або громадський транспорт та
книги)
Джерело: узагальнено автором на основі[1, 6, 2, 4].
24%
19,6%

Аналізуючи дані наведені у Таблиці 2, можна стверджувати наступне:
-

ставки податку на додану вартість у різних країнах-членах

Європейського Союзу істотно відрізняються;
-

середній рівень ставок податку на додану вартість у країнах-

членах Європейського Союзу порівняно високий. Так у Бельгії ставка податку
на додану вартість становить 21 %, у Данії – 25 %, у Фінляндії – 24 %, у Швеції
– 25 %;
-

процес вдосконалювання методів непрямого оподатковування в

країнах-членах Європейського Союзу ще не є завершеним.
Знижена ставка податку на додану вартість представляє собою пільгу
для деяких видів оподатковуваної продукції (товарів, робіт, послуг). Так, у
Німеччині знижена ставка в 7% застосовується для продуктів харчування, для
засобів масової інформації, для міського та приміського суспільного
транспорту, для релігійних та благодійних організації.
Знижені ставки податку на додану вартість застосовуються паралельно
з підвищеними, які, як правило, поширюються на предмети розкоші (до 22%).
Диференціація ставок податку на продану вартість – це неоднозначна
проблема. Вона з однієї сторони позитивно впливає на формування дохідних
джерел бюджетних сегментів країн-членів Європейського Союзу, а з іншої –
спричиняється антисоціальний, антигуманний і складний механізм податкової
системи в цілому. На наш погляд, на практиці не дуже вигідно застосування
диференційованих ставок податку на додану вартість, оскільки це обумовлює
дуже високі витрати адміністративного характеру.

71

Позитивний

досвід

країн-членів

Європейського

Союзу,

які

використовують податок на додану вартість, є дуже корисним.
Принципово позитивний підхід до застосування податку на додану
вартість як чисто фіскального інструмента, на наш погляд, можна досягнути
шляхом реалізації таких положень:
-

внести зміни в податкове законодавство Європейського Союзу у

частині встановлення єдиної ставки податку на додану вартість;
-

зменшити ставки податку на додану вартість зі скасуванням всіх

-

розробити таку модель непрямого оподатковування, при якій влада

пільг;
на місцях змогла б ввести регіональний або місцевий податок із продажів, який
поширюється винятково на сферу торгівлі;
-

звільнити від обкладання податком на додану вартість підприємства,

які виробляють продукцію виробничого призначення;
-

модернізувати та удосконалювати процес адміністрування податку

на додану вартість.
Отже, податок на додану вартість зменшує ефективність фінансовогосподарської

діяльності

суб’єктів

господарювання.

Оскільки

метою

фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання є отримання
прибутку, то керівництво намагається послабити дію податку на додану
вартість на її ефективність. Це визначає вплив податку на додану вартість на
ефективність фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.
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Анотація: Описано перспективи аналізу
фінансової звітності суб’єктом малого
підприємництва
шляхом
складання
спеціально розробленого додатку до
фінансової звітності. Проаналізовано
поняття «фінансова звітність». Описано
склад та структуру додатку для оцінки
прийнятих в звітному періоді управлінських
рішень та корегування подальших планів
розвитку підприємства.
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Summary: The article describes prospects of
the analysis of financial reporting by the
subject of small business by drawing up a
specially developed application and financial
statements. The concept of "financial
reporting" is analyzed. The composition and
structure of the appendix for the estimation of
the management decisions taken during the
reporting period and the correction of further
plans of the enterprise development are
described.
Keywords: Financial reporting, application,
coefficient, appendix to financial statements,
subject of small business, analysis of financial
statements

Вступ. Практика ведення бухгалтерського обліку в Україні засвідчує,
що простий аналіз діяльності суб’єкта малого підприємництва шляхом
складання та аналізу сум статей балансу та звіту про фінансовий результат є
не дуже ефективним рішенням. Баланс та звіт про фінансовий результат, на
нашу думку, відображає лише зміну сум на рахунках обліку за звітний період
і вплив цієї зміни на кінцевий результат (прибуток чи збиток). Саме
розрахунок та аналіз коефіцієнтів за даними фінансової звітності звітного
періоду дасть можливість більш реально оцінити результати прийнятих
управлінських рішень. Коефіцієнти можуть виявити проблемні аспекти
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діяльності, які за допомогою лише фінансової звітності виявити важко або ж
взагалі неможливо.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Поняття «фінансової
звітності» розглядалось багатьма науковцями в сфері бухгалтерського обліку,
серед яких: М.Ф. Ван Бред, Е.С. Хендріксен, С.Ф Голова, А. М. Герасимович,
Ф. Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, Я. Д. Крупка, В. А. Кулик, І. Ю. Єпіфанова,
В. В. Джеджула, С. О. Левицька, Є. В. Швець, Б.Ф.Усач О. О. Коробка та інші.
Метою статті є виявлення подальших перспектив розвитку аналізу
фінансової звітності суб’єктом малого підприємництва, для зменшення ним
ймовірності виникнення непередбачених витрат чи перевитрат в майбутньому.
В ході написання статті, були поставленні і вирішені наступні завдання:
проаналізовано поняття «фінансова звітність» науковців, які свого часу
досліджували дане питання; виявлено особливості складання фінансової
звітності суб’єктом малого підприємництва; проведено дослідження на
прикладі ПП «Фасад», для виявлення проблемних аспектів діяльності та
результатів прийнятих управлінських рішень; розроблено спеціальний
додаток до фінансової звітності, який дозволив виявити проблему і запобігати
виникненню подібних проблем в майбутньому.
Результати дослідження. В наш час питання фінансової звітності
суб’єкта малого підприємництва не є досить розкритим. Для того, щоб в
повній мірі розкрити дане питання необхідно дослідити суть та значення
фінансової звітності.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства за звітний період. [3]. В табл.1 представлені трактування
поняття «фінансова звітність» науковців, які попередньо досліджували дане
питання.
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Таблиця 1
Трактування поняття «фінансова звітність»
№ з/п

Трактування поняття

1

2
Фінансова звітність (Financial Reporting) – бухгалтерська
звітність, що містить інформацію про фінансове
становище, результати діяльності та рух грошових
коштів підприємства за звітний період.
Фінансова звітність - система узагальнених показників,
що характеризують підсумки фінансово-господарської
діяльності підприємства за минулий період (місяць,
квартал, рік).
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що
містить інформацію про фінансове становище, результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства за
звітний період.
Фінансова звітність – це представлення користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства

1.

2

3

4

Автор
3
І. Ю. Єпіфанова,
В. В. Джеджула
[5,с.134]
Б.Ф.Усач [4, с.46]

С.Ф Голова [1, с.58]

В.П. Завгородній [2,
с.87]

Як бачимо, поняття «фінансова звітність» у різних авторів є дуже
схожими. Тому ми пропонуємо своє трактування, яке на нашу думку, більш
ширше розглядає дане поняття: «Фінансова звітність – це звітність, що
підсумовує та надає всю правдиву та неупереджену інформацію про
фінансовий стан підприємства, дає змогу оцінити результати прийнятих
управлінських рішень за звітний період (місяць, квартал, рік) і скоригувати
подальші плани розвитку підприємства».
Фінансову звітність подають: усі юридичні особи, створені відповідно до
законодавства України

(незалежно від

організаційно-правової

форми

господарювання і форми власності);представництва іноземних суб’єктів
господарської діяльності.
Фінансова звітність складається як за національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку так і за міжнародними стандартами
фінансової звітності.
На сьогоднішній день фінансова звітність включає в себе:
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1.

Баланс (форма №1); Звіт про фінансові результати (форма №2);Звіт про

рух грошових коштів (форма № 3); Звіт про власний капітал (форма №
4);Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).
Суб’єкти малого підприємництва складають лише баланс (ф.1-м) та звіт
про фінансові результати(ф.2-м). Також, законом передбачена можливість
подачі спрощеної фінансової звітності(ф.1-мс та ф.2-мс) суб’єктами малого
підприємництва.
Проте, баланс та звіт про фінансовий результат відображає лише зміну
сум на рахунках обліку за звітний період і вплив цієї зміни на кінцевий
результат (прибуток чи збиток).
Тому, щоб дослідити дану проблему, на базі ПП «Фасад» було
проведено аналіз його фінансової звітності.
ПП «Фасад» - це приватне підприємство, метою діяльності якого є
торгівля та задоволення суспільних потреб громадян, економічних та
соціальних інтересів засновника та працівників підприємства.
Створене і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,
Законів «Про підприємництво», «Про власність», «Про підприємства в
Україні» з 19 серпня 2003 року.
Головною метою діяльності ПП «Фасад» є отримання прибутку, який
утворюється з надходження від господарської діяльності після покриття
матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до статуту згідно
якого предметом діяльності ПП «Фасад» є:
1.

Оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання

продовольчої та непродовольчої групи;
2.

Транспортні та транспортно-експедиційні послуги з перевезення

вантажів.
Підприємство «Фасад» є юридичною особою згідно з законодавством
України, має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, печатку та
штамп зі своїм найменуванням та інші реквізити.
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В ході аналізу фінансової звітності ПП «Фасад» було виявлено, що в
процесі своєї діяльності за 2016 р. підприємство стало фінансово залежним
хоча їх баланс та звіт про фінансові результати виявити цього не зміг.
Виявити проблему допоміг спеціально розроблений додаток, який
представляє собою таблицю аналітичних показників діяльності підприємства
за звітний період. (Табл.2).
Таблиця 2
Таблиця аналітичних показників діяльності суб’єкта малого
підприємництва
№

Показник

Норма

Коефіцієнт
фінансової
залежності
…
…

‹2

1

Фактичне значення
2015
2016
2,59
4,16

…

…

…

Відхилення
%
37,74

…

Коефіцієнт фінансової залежності, за даними ПП «Фасад» показав, що
підприємство було фінансово залежним. Оскільки на 1 гривню власних коштів
(в 2016 році) припадає 4,16 гривень запозичених. Статистика свідчить, що
даний показник, в порівнянні з попереднім роком, зріс на 37,7%.
Така динаміка не є позитивною для підприємства. Тому після виявлення
даного факту підприємство пообіцяло вжити заходів щодо вирішення даної
проблеми.
Розроблений додаток є універсальним, проте враховуючи той факт, що
неможливо врахувати специфіку роботи кожного підприємства, пропонуємо
щоб кожне підприємство, а саме головний бухгалтер і керівник, самостійно
розробляли аналогічний додаток, залежно від потреб та поставлених цілей.
Проте, рекомендуємо звернути увагу на такі показники діяльності як:
фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність, коефіцієнт
фінансової залежності, коефіцієнт маневреності власних коштів, коефіцієнт
ефективності використання власних коштів, коефіцієнт використання
фінансових ресурсів та ін. Усі коефіцієнти не є новими і легко обраховуються.
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Додаток складається з двох сторін: на одній стороні знаходиться сама
таблиця аналітичних показників діяльності суб’єкта малого підприємництва з
самостійно обраними підприємством показниками (коефіцієнтами), а на іншій
стороні – стисле тлумачення кожного обраного показника, яке підприємство
може оформляти за власним бажанням. Для ПП «Фасад» зворотну сторону
додатку не розробляли, оскільки всі показники не були для них новими, проте
давно не розраховувались.
Сама ж таблиця аналітичних показників діяльності суб’єкта малого
підприємництва складається з таких колонок:
1.

«№» - колонка де вказується порядковий номер коефіцієнта. Дана

колонка передбачена виключно для зручності користувача у пошуку
необхідних йому даних.
2.

«Показник» - колонка в яку записується повна назва обраного

показника (коефіцієнта).
3.

«Норма» - колонка в яку записується нормативне значення

обраного показника. Якщо ж в літературі відсутні дані про нормативне
значення обраного підприємством показника, підприємство може самостійно
розрахувати та встановити нормативне значення необхідного показника. Дана
колонка була додано для того, щоб користувач самостійно міг порівняти
нормативне значення з фактичними даними по показнику і виявити проблему.
4.

«Фактичне значення» - колонка в якій надається інформація про

фактичне значення даного показника, яке обраховується за даними фінансової
звітності. Дана колонка поділяється на дві частини. В кожній з частин
записується фактичне значення обраного показника, але в розрізі звітних
періодів: значення показника за звітний період та значення показника за
аналогічний попередній звітний період. Даний поділ був зроблений для того,
щоб користувач міг самостійно побачити позитивну чи негативну динаміку
зміни обраного показника. В свою чергу це дозволить користувачеві оцінити
прийняті у звітному періоді управлінські рішення, що по-впливали на зміну

78

показника, та скоригувати подальші плани розвитку підприємства задля
вирішення виявленої проблеми.
5.

«Відхилення» - колонка в якій обраховується відхилення обраного

показника. Відхилення обраховується у відсотковому значенні. На нашу
думку неефективно вираховувати арифметичне відхилення показника, коли
попередньо вказувались дані в розрізі звітних періодів. Завдяки такому
рішенню було зекономлено час на складання та обрахування даних таблиці.
При цьому арифметичне відхилення в показнику можна буде легко
розрахувати за даними колонки «Фактичне значення», якщо в цьому виникне
потреба.
Розрахунок відхилення обраного показника у відсотковому значенні
розраховується за формулою 1.1
% = ((Фз₀ ÷ Фз₁) × 100) – 100

(1. 1)

де, % - відхилення у відсотковому значенні;
Фз₀ - фактичне значення обраного показника за попередній звітний
період;
Фз₁ - фактичне значення обраного показника за звітний період
Вираз (Фз₀ ÷ Фз₁) множиться на 100 для того щоб перевести значення у
відсоткове. Від одержаного значення віднімаємо 100% для того, щоб отримати
значення показника, яке показуватиме саме на скільки змінився обраний
підприємством показник в порівняні з попереднім періодом у відсотковому
значені. Саме завдяки даному додатку ПП «Фасад» змогло виявити свої
«проблемні (слабкі) місця» і скоригувати свої подальші плани розвитку з
врахуванням виявленої проблеми.
Висновки. На підставі проведеного дослідження, можемо зробити
висновок, що в сучасній економічній ситуації, для впевненого ведення бізнесу
суб’єктом малого підприємництва, необхідно більш ретельно проводити
аналіз результатів своєї діяльності. Завчасно виявлена проблема може
зберегти бізнес від банкрутства чи закриття.
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Оскільки фінансова звітність повинна відображати усі аспекти діяльності
підприємства, на нашу думку, розроблений нами додаток є необхідним для її
оцінки.
Щоб завчасно виявити проблему рекомендуємо додати даний додаток до
річної фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва. Проте, у випадку
якщо підприємство велике (має велике навантаження на бухгалтерську службу
підприємства), пропонуємо надати підприємству право самостійно обирати
звітний період для складання і подання розробленого додатку. Запропоноване
нововведення дасть можливість керівництву більш реально оцінити діяльність
підприємства, завчасно виявити проблеми та скорегувати подальші плани
розвитку суб’єкта малого підприємництва для впевненого ведення справ в
майбутньому.
1.
2.

3.
4.
5.
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КОМПРОМІС ПРИ ВИЗНАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Анотація. У статті розглядаються
нормативно-правові та прикладні аспекти
використання компромісу у процесі
формування фінансової звітності. Така
категорія
пов’язана
із
якісними
характеристиками звітів та наявними
сферами компромісів щодо формулювання
професійних суджень практикуючого
бухгалтера. Це стосується і компаній, які
публікують свої фінансові звіти, і

Abstract..The article addresses the legal and
practical aspects of the compromise in the
process of forming financial statements. This
category is associated with high quality
performance reports and existing areas of
compromises regarding the wording of the
professional judgment of the practitioner. This
applies to companies that publish their
financial reports and economic entities with
the restriction of disclosure of their statements.
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Вступ. В сучасних умовах глобалізації економіки,

продовження

ринкових перетворень в Україні, боротьби з корупцією у певних галузях
господарства, що без сумніву впливає на рівень економіки, як це не
парадоксально, але зростають вимоги до якісних характеристик фінансової
звітності: дохідливості, зрозумілості, доречності, достовірності, зіставлення,
прозорості. Таке особливо стосується публічних звітів, що складаються за
вимогами МСФЗ: публічних акціонерних товариств, страхових компаній,
кредитних спілок, банків, а також тих підприємств, які самостійно прийняли
рішення щодо керування

принципами МСФЗ під час складання своїх

фінансових звітів.
Однак у

складі

якісних вимог до фінансової звітності прямо не

розглядається такий аспект, як компроміс з точки зору взаєморозуміння і
згоди, яких досягли

завдяки

взаємним уступкам дві сторони:

укладач

фінансової звітності та її користувач.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Якісні характеристики, як
відомо, врегульовані «Концептуальною основою

фінансової звітності» у

складі МСФЗ [4] та національними нормативами у вигляді Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»[7] і НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [5]. Означені документи
перелічують якісні компоненти, поверхнево їх характеризують, при цьому
тільки констатують наявність можливих суперечностей у трактуванні того чи
іншого елементу фінансового звіту. Слід зазначити, що про компромісний
підхід йдеться у Кодексі етики професійних бухгалтерів [3], але лише з точки
зору констатації

його можливої наявності без детального прикладного

аналізу.
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Питання якісної інформації у фінансовій звітності на сучасному її рівні
розглядалося автором і раніше [1, 2] , але більш докладно з позиції компромісу
з боку бухгалтерів-практиків щодо якісних характеристик не досліджувалось.
Завдання нашого дослідження полягає у розкритті компромісу під час
визнання фінансової звітності під кутом впливу двох аспектів: першого −
регулятивного з міжнародного та національного законодавства та другого −
прикладного з урахуванням елементів фінансової звітності та її користувачів.
Саме такий підхід необхідний для підвищення рівня професійних суджень
практикуючих бухгалтерів у формуванні показників фінансової звітності та
зростання її якості задля подальшого використання в управлінні діяльністю
суб’єктом господарювання.
Результати дослідження. Як відомо, якість фінансової звітності
залежить від компетенцій, а звідси від професійних суджень укладача таких
звітів: одноосібного бухгалтера на малому підприємстві, головного бухгалтера
та його підлеглих бухгалтерів на великих і середніх підприємствах, аудитора
від аудиторської фірми, працівника аутсорсингової компанії з бухгалтерського
обліку. Останні два працівника на договірних підставах можуть складати
фінансові звіти суб’єктів підприємницької діяльності.
Наявність корупційних схем у

веденні енергетичного та газового

бізнесів, з надання телекомунікаційних послуг та послуг у сфері ЖКГ в
Україні,

їх розслідування обумовлюють підвищення вимог до якості

показників фінансової звітності

багатьох підприємств, а значить і до

компетенцій бухгалтерських кадрів. Тому останнім часом активізується
застосування

компромісу

у

процесі

звітності

будь-якого

суб’єкта

господарювання.
Слово

«компроміс»

прийшло

до

нас

від

латинського

слова

compromissum, яке буквально означає згоду або угоду. При цьому в ньому
приймають участь, як мінімум дві особи, які повинні діяти на підставі уступок.
Регулятивна сторона компромісу, перш за все, пов’язана

із

«Концептуальною основою фінансової звітності»[ 4] та МСФЗ. В них йдеться
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про оцінки, судження та моделі, що можуть бути прийняті із суперечками.
Укладачі фінансової

звітності

з метою її

удосконалення повинні прагнути

постійного

розвитку та

зростання корисності. Зрозуміло, що

суперечності необхідно подолати керівництву підприємства на підставі
професійних суджень, висловлених бухгалтерськими працівниками, та
одночасно

зрозумілими

«Концептуальній

вищому

основі…»

управлінському

вказано

процес

персоналу.

застосування

У
якісних

характеристик у три кроки: перший – ідентифікація економічного явища з
точки зору корисності фінансової інформації для користувача; другий –
ідентифікація типу інформації про це явище (чи наявна, чи прогнозна); третій
крок – доступність та правдивість такої інформації [4]. На наш погляд, крім
означеного, необхідно завжди розуміти, що за цим є висловлення думки
практикуючим бухгалтером, який несе відповідальність за ту чи іншу оцінку
економічного явища, втіленого у фінансовій звітності.
Якщо

вище означені

документи є ґрунтовною підставою для

формування показників публічної фінансової звітності, то НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»[5 ]

тільки перелічує її якісні

характеристики та принципи ведення звітності.
Аналізуючи Кодекс етики професійних бухгалтерів, безпосередньо
частину В, що застосовується до штатних професійних бухгалтерів, ми
звертаємо увагу на конфлікт лояльності стосовно правильного розв’язання
бухгалтерських проблем, а згодом і вихідної інформації у форматах фінансової
звітності. В цьому документі вказуються конкретні фактори, коли
відповідальність професійного бухгалтера вступає у конфлікт із тими чи
іншими внутрішніми або зовнішніми вимогами такими, як: тиск з боку
авторитарної контролюючої особи, управлінського персоналу, директора чи
партнера; прохання порушити законодавчі документи у професійній
діяльності; опублікування оманливої інформації з наступним нанесенням
шкоди роботодавцю або клієнту[ 3].
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Трактуючи наведені положення стосовно етичних конфліктів задля їх
подолання, професійному бухгалтеру необхідно бути готовим до компромісу,
а його елементи стосовно ведення фінансових звітів можуть бути різними
згідно запропонованої нами таблиці 1.
Таблиця 1
Основні елементи компромісу у фінансовій звітності
№
з/п.
1

Рівень

Суб’єкт

Об’єкт

Внутрішній Рядовий бухгалтер та
низький
керівник
бухгалтерського
сектору чи підрозділу

Суперечки стосовно правил та стандартів
з бухгалтерського обліку залежно від
моделі нормативного регулювання ( за
вимогами МСФЗ або за вимогами
НП(С)БО та П(С)БО)
Внутрішній Керівник
Суперечки у п.1, а також щодо основних
середній
бухгалтерського
принципів
облікової
політики,
сектору чи підрозділу податкового законодавства
та головний бухгалтер
Внутрішній Головний бухгалтер та Суперечки у п.2, а також стосовно
високий
вищий управлінський розуміння корпоративної власності
персонал
(директор,
рада
директорів,
власник, акціонери)
Зовнішній
Керівництво
Суперечки ( вище зазначені) щодо
підприємства
та професійних суджень та результатів їх
незалежний аудитор
втілення у визнаних фінансових звітах,
( аудиторська фірма)
які подаються зацікавленим користувачам

2

3

4

У таблиці 1 на рівні компромісу ми розглядаємо залежно від займаної
посади

практикуючого

бухгалтера

та

відносно

самого

суб’єкта

господарювання, звітність якого є публічною ( акціонерні компанії, кредитні
спілки, фінансові установи тощо).
Слід відмітити, що практикуючі бухгалтера непублічних підприємств
тобто тих, чия фінансова звітність офіційно не оприлюднюється, як правило,
виокремлено розглядають нормативи з бухгалтерського обліку та аудиту. Ось
чому існує тенденція зниження якості фінансових звітів таких компаній ( в
основному малих підприємств), а це означає наявність ризику непрофесійного
судження, в тому числі і незастосування компромісу. Останнє може призвести
до перекрученого уявлення про діяльність підприємства та втілення оманливої
інформації у фінансові звіти, навіть якщо вони є спрощеними. Тому за умов
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розширення діяльності підприємства, його інвестування, реорганізації у
керівництва можуть виникнути значні витрати для оновлення справедливої
фінансової звітності з метою підвищення

її якості. Наприклад, виникне

необхідність здійснення незалежного аудиту або виконання завдання з
надання впевненості.
Трансформуючи регулятивний аспект компромісу до завершального
етапу облікового циклу – складанню фінансової звітності, на наш погляд,
необхідно бути обізнаним щодо можливих сфер компромісу, представлених у
табл. 2.
Таблиця 2
Сфери компромісу у професійних судженнях практикуючого бухгалтера
№
з.п.
1
1

2

3

Сфери компромісу
По складових облікового процесу та його нормативному регулюванню
По об’єктах обліку згідно робочого плану рахунків від класу 1 «Необоротні
активи» по клас 7 «Доходи і результати діяльності» з вибором класу рахунків для
обліку витрат: або клас 8 «Витрати за елементами», або клас 9 «Витрати
діяльності», або з використанням двох класів
По елементах фінансової звітності – активах, капіталу, зобов’язаннях з
обґрунтуванням результату компромісу у положеннях про облікову політику та
змінах до неї
При визнанні фінансових звітів з огляду на їх формування та подання до
відповідного користувача: баланс ( звіт про фінансовий стан); звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід); звіт про рух грошових коштів ( складений
прямим чи непрямим шляхом); звіт про зміни у власному капіталі; примітки до
фінансової звітності( стандартні та описові)

Для подолання компромісу та втілення розумного професійного
судження [6], звісно, є бухгалтерські нормативи, про які йшлось вище, але є
такі напрямки, що можуть пом’якшити конфліктне уявлення конкретного
елементу фінансової звітності. До них належать консультації як внутрішні,
тобто з головним бухгалтером або відділом внутрішнього аудитора, так і
зовнішні – з працівниками аудиторської компанії; обстеження – це періодичні
інвентаризації, перевірки перед складанням річної звітності, раптові ревізії;
узгоджувальні процедури. При застосуванні погоджувальної процедури на
підприємстві утворюють на паритетних засадах погоджувальну комісію з
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бухгалтерських фахівців, яка і виробляє свої рекомендації стосовно визнання
спірного елементу фінансової звітності.
У таблиці 2 нами представлені узагальнені сфери виникнення
компромісу щодо процесу

підготовки та подання фінансових звітів. Їх

конкретизація залежить від багатьох чинників, а саме: виду економічної
діяльності, організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, рівня
офіційності ведення бізнесу, його культури, побудови бухгалтерської служби
та ступеня бухгалтерської грамотності нефінансових менеджерів, включаючи
вищий управлінський персонал, наявності досить якісного наказу про облікову
політику, розуміння вигод від користувачів фінансової звітності тощо.
З огляду на це нами взято приклад наявності можливих компромісів у
публічній фінансовій звітності ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» за 2016 рік [8] ( таблиця 3).
Таблиця 3
Наявність можливих компромісів при формуванні фінансових звітів за
2016 рік на прикладі НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
№з.п.
Можливі компроміси
1
При перегляді вхідних залишків у результаті перерахунку порівняльної
інформації
2
У інформації за сегментами
3
У залишках та операціях з пов’язаними сторонами
4
В умовних та контрактних зобов’язаннях і операційних ризиках
5
При застосуванні справедливої вартості
6
У подіях після звітної дати
7
При застосуванні основних принципів облікової політики
8
В істотних облікових оцінках та судженнях
9
Під час прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів та
тлумачень

Зрозуміло, що структурний

аналіз фінансової звітності за її

компонентами практикуючому бухгалтеру зробити досить складно, тим більш
виокремити

публічно

компроміс

при

цьому.

Тому

згідно

чинного

законодавства акціонерні компанії запрошують незалежних аудиторів, які
керуються МСФЗ та МСА в якості національних.
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На наш погляд, в даних

випадках компроміс під час складання

фінансової звітності є внутрішнім способом її визнання, а в публічному звіті
викладається лише його результат, який сформовано

на підставі

взаєморозумінь та уступок між вищим управлінським персоналом, у складі
якого є головний бухгалтер, та незалежною аудиторською компанією. Нами
винесено найбільш суперечливі та складні

сфери компромісів великої

компанії, що має і дочірні підприємства, і сегменти, і іноземну валюту.
Найбільш розповсюдженою сферою наявних компромісів є принципи
облікової політики стосовно:
-

оцінки активів компанії ( наприклад, історичної чи справедливої

вартості, їх складових та відображення в обліку);
-

використання відповідного курсу обміну валют по монетарних

активах та зобов’язаннях;
-

вибору операційних сегментів та методу амортизації необоротних

активів; формування податку на прибуток за правилами фінансового та
податкового обліку;
-

умов визнання дивідендів та обов’язкового внеску частки

прибутку до державного бюджету;
-

податкового законодавства.

Останнє стає причиною різних тлумачень, але немає гарантій того, що
вони не стануть причиною претензій з боку фіскальних органів [8].
Для тих підприємств, яким непотрібно публікувати фінансову звітність,
хоча їх подання до органів статистики чи банку за умов існування кредитної
лінії, чи то до фіскальної служби вважається теж оприлюдненням звітності,
необхідно

також керуватись

компромісом щодо сфери бухгалтерського

обліку та його завершального процесу – визнання фінансової звітності, хоча б
принаймні знати про нього.
Висновки. Таким чином, в статті розглянуто компроміс як необхідна
складова при визнанні фінансової звітності, тобто її формуванні та поданні
певним користувачам. При цьому його поняття, сфери виникнення, об’єкти та
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суб’єкти розглядаються під кутом впливу нормативно-правових документів,
як міжнародних, так і вітчизняних. Більш конкретне уявлення компромісу у
зв’язку із якісними характеристиками представлено за допомогою описових
приміток до фінансової звітності НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», беручи до
уваги самий розповсюджений елемент в організації бухгалтерського обліку –
облікову політику.
Практикуючи бухгалтера

під час пошуку компромісу повинні

застосовувати такі процедури, як консультації, інвентаризації та перевірки,
узгоджувальні дії, але з наявним превалюванням існуючих бухгалтерських
правил стосовно елементів фінансової звітності, врегульованих у наказі про
облікову політику підприємства на підставі чинних в Україні нормативних
документів у цій сфері.
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Анотація: У статті аргументовано
необхідність
проведення
ефективної
аналітичної роботи, яка базується на
детальнішому аналізі даних звітності, що
всебічно
відображає
результати
фінансової та господарської діяльності
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раціональні та ефективні методи та
методики його проведення з метою
прийняття ефективних управлінських
рішень.
Ключові слова: бюджетна установа,
фінансова та бюджетна звітність,
баланс, кошторис, методи аналізу.

Abstract. The paper argues that there is a need
for effective analytical work based on a more
detailed analysis of reporting data, which fully
reflects the results of financial and economic
activities of a budget institution. The most
rational and effective methods and methods of
its carrying out in order to make effective
management decisions are determined.
Keywords: budgetary institution, financial and
budgetary reports, balance, estimates,
methods of analysis.

Вступ. Раціональний розвиток та продуктивна діяльність підприємств,
які фінансуються за рахунок державного бюджету країни, зумовлюють
необхідність проведення ефективної аналітичної роботи, що базується на
детальному аналізі звітності, що відображає результати фінансової та
господарської діяльності бюджетної установи.
Аналіз фінансової звітності – це процес, мета якого оцінити поточний і
минулий фінансовий стан установи та основні результати її діяльності. При
цьому, основним джерелом такого аналізу є Баланс установи.
Необхідність аналізу балансу установ зумовлена тим, що він відображає
результат усієї господарської діяльності організації за коштами загального та
спеціального фондів відповідно до бюджетного призначення. Методи та
підходи до аналізу звітності бюджетних установ, як важливого етапу
бухгалтерської обробки даних, що знаходять своє відображення в облікових
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реєстрах, становлять науковий, а головне – практичний інтерес для процесу
організаційно-методологічного

забезпечення

формування

звітності

бюджетних установ.
Аналіз

досліджень

та

постановка

завдання.

Теоретичними

і

методологічними дослідженнями у сфері обліку та аналізу в бюджетних
установах займалися різні вчені та економісти, а саме: Т. Білуха, Л. Желюк, Ю.
Іванченко, І. Отенко, Д. Панков, І. Ткаченко та ін. Проте, питання аналізу
звітності в бюджетних установах завжди є актуальними, враховуючи
специфіку діяльності установ державного сектору, а також через постійну
зміну та доповнення нормативно-правових актів держави.
З огляду на зазначене та з метою забезпечення удосконалення системи
бухгалтерського обліку на бюджетних підприємствах, зокрема, стосовно
складання фінансової звітності, доцільно розглянути процес проведення
економічного

аналізу балансу бюджетної установи та обґрунтувати

застосування окремих методів оцінки показників результатів діяльності
підприємств та організацій, що і є основною метою дослідження.
Результати дослідження. Мета аналізу балансу реалізується у
результаті

вирішення

взаємозалежного

набору

аналітичних

завдань:

виявлення тенденцій і закономірностей у використанні коштів бюджету;
визначення «вузьких» місць у фінансуванні установи, виявлення резервів
підвищення ефективності діяльності й економії коштів.
Основними методами, які доречно використовувати при аналізі балансу
установ, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, можуть бути:
горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; коефіцієнтний аналіз; факторний
аналіз; трендовий аналіз. Характеристика методів наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика методів аналізу балансу бюджетних установ
Метод аналізу
Горизонтальний
аналіз

Характеристика методу
Порівняння показників звітності
попереднього і поточного року
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Результат аналізу
Постатейне зіставлення звітів
і визначення абсолютної і
відносної зміни статей

Вертикальний
аналіз
Коефіцієнтний
аналіз

Факторний
аналіз

Визначення питомої ваги окремих
статей звітності у загальному
показнику валюти балансу
Включає розрахунок таких
показників, як: коефіцієнт зростання
валюти балансу, коефіцієнт
співвідношення дебіторської та
кредиторської заборгованості,
коефіцієнти обороту оборотних
активів та ін.
Дає оцінку факторів, що вплинули
на виконання показників звітності

Трендовий
аналіз

Визначення основних тенденцій
розвитку показників звітності на
основі даних за минулі роки

Аналіз внутрішньої
структури звітності
Дозволяє виявити кількісний
взаємозв’язок між різними
статтями, розділами чи
групами статей балансу

Дозволяє виявити, які
чинники і як саме вплинули
на основні показники
діяльності установи, резерви
економії коштів, що
надходять з державного
бюджету.
Дозволяє зробити прогноз
розвитку показників балансу
установи та виявити
можливий їх стан на
перспективу

Представлена система аналізу показників може використовуватися, але
на нашу думку, тільки шляхом її адаптування до бюджетних організацій.
Аналіз фінансових коефіцієнтів та співвідношень дозволяє краще зрозуміти
взаємозв’язок між звітністю. Крім того, деякі коефіцієнти можуть показати, чи
ефективно бюджетна організація поєднує різні активи та пасиви і як це
впливає на її дохід.
Очевидно, що фінансові показники – це важливий інструмент сучасного
стратегічного управління. Незважаючи на велику кількість фінансових
співвідношень та коефіцієнтів, для бюджетної організації їх можна поділити
на такі групи: показники майнового стану; показники ділової активності;
показники фінансової стійкості; показники ліквідності та платоспроможності.
До переваг аналізу фінансової звітності за допомогою коефіцієнтів
можна віднести:
1) зростання оперативності аналізу;
2) зниження витратності прийняття управлінських рішень суб’єктами
державного сектору;
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3) розширення можливості порівняння показників діяльності різних
суб’єктів державного сектору, зокрема тих, що функціонують у різних сферах
(медицина, освіта, спорт тощо).
Для оцінки обсягів та результатів діяльності суб’єкта державного
сектору можуть застосовувати наступні показники:


коефіцієнт фактичних видатків загального фонду на одиницю

бази. Як базу для розрахунку можна використовувати показники кількості
ліжко-днів (лікарні), відвідувань пацієнтів (поліклініки), кількості студентів
(вищі навчальні заклади), учнів (школи), груп (дошкільні заклади),
відвідувачів (музеї), читачів або книговидач (бібліотеки), тощо.


коефіцієнт співвідношення планових і фактичних надходжень у

розрізі джерел фінансування (Кз пф, Кс пф):
Кзпф 

Кспф 

Пз
Фз

(1)

Пс
Фс

(2)

де: Пз, Пс – планові надходження відповідно за загальним та
спеціальним фондами;
Фз, Фс – фактичні надходження відповідно за загальним та спеціальним
фондами.


коефіцієнт співвідношення видатків і доходів у розрізі джерел

фінансування (Кз вд, Кс вд):
Кзвд 
Ксвд 

Вз
Дз

(3)

Вс
Дс

(4)

де: Вз, Вс – видатки відповідно до загального та спеціального фондів;
Дз, Дс – доходи відповідно до загального та спеціального фондів.
Важливим показником для оцінки фінансової стійкості бюджетних
установ, що отримують доходи спецфонду, є коефіцієнт власних доходів у
видатках установи. Зокрема, цей показник доцільно використовувати під час
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аналізу фінансової звітності в освітніх, медичних, спортивних закладів.
Можливе застосування також коефіцієнта доходів від реалізації продукції
(робіт, послуг) у видатках установи.
Коефіцієнт власних доходів у видатках (Квдв):

Дс
В

Квдв 

(5)

де: В – загальна сума видатків за загальним та спеціальним фондами.
Такий показник відображає, яка частка всіх видатків установи
формується за рахунок доходів спеціального фонду та характеризує ступінь
незалежності установи від фінансування за загальним фондом.
Коефіцієнт доходів від реалізації у видатках (Кдр):
Кдр 

Др
В

(6)

де: Др – доходи від реалізації робіт, послуг, готової продукції суб’єкта
державного сектору.
Цей показник відображає, яка частка всіх видатків установи формується
за рахунок власних надходжень від надання платних послуг, виконання робіт
або виробництва продукції та характеризує ступінь незалежності установи від
інших джерел фінансування.
Під час аналізу фінансової звітності та оцінки фінансового стану
важливе місце посідає аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Важливим показником під час аналізу дебіторської заборгованості є
показник оборотності дебіторської заборгованості, який показує кількість
оборотів, що здійснили за рік засоби, вкладені у розрахунки. Для суб’єктів
державного сектору специфіка розрахунку такого показника обумовлена
відсутністю

виробничої

діяльності

та

бюджетним

фінансуванням

і

розраховується так [5, с. 54]:
Кодз 

ФІН
ДЗсер

(7)

де: ФІН – сума фінансування, яке спрямовується для виконання
суб’єктом державного сектору своїх функцій та досягнення цілей, визначених
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на рік відповідно до бюджетних призначень;
ДЗсер – середній розмір дебіторської заборгованості.
Для традиційного розрахунку показників оберненості (оборотності)
використовуються показники обсягу реалізації (виручки). У бюджетних
установах застосування традиційних показників оборотності можливе лише в
частині діяльності з виготовлення і реалізації готової продукції, робіт, послуг.
Під час розрахунку показників оберненості в інших випадках, на нашу думку,
можливе застосування інших базових величин: контингенту учнів, кількість
ліжко-днів, кількість хворих на прийомі тощо.
Для оцінки ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості
пропонується визначати показники, адаптовані для застосування суб’єктами
державного сектору та розрахунок яких ґрунтується на використанні даних
балансу за формою 1-дс, що застосовується з 01.01.2017 року та обумовлена
введенням у дію НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» (табл. 2).
Таблиця 2
Методика розрахунку показників згідно з балансом за ф. 1-дс
Показник

Методика розрахунку

1

2

Методика розрахунку
за даними балансу 1-дс
3

Коефіцієнт загальної Оборотні
активи/
ліквідності (Кзл)
Поточні зобов’язання

 ( р.040 : р.070)   ( р.130 : р.250)
 ( р.450 : р.530)

Коефіцієнт
поточної Поточна
дебіторська
ліквідності (Кпл)
заборгованість та грошові кошти / Поточні
зобов’язання
Коефіцієнт абсолютної Грошові кошти / Поточні
ліквідності (Кал)
зобов’язання

 ( р.130 : р.250)
 ( р.450 : р.530)

Коефіцієнт фінансової Власний
капітал
стабільності (Кфс)
Зобов’язання

/

Коефіцієнт
фінансування (Кфін)

Зобов’язання/
капітал

Власний

Коефіцієнт фінансової
незалежності (автономії) (Кавт)
Коефіцієнт залежності
установи від довгострокових зобов’язань
(Кдов)

Власний
капітал/
Валюта балансу
Довгострокові
зобов’язання/ Власний
капітал
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 ( р.210 : р.242)
 ( р.450 : р.530)
р.410
р.570
р.570
р.410
р.410
р.600

р.420  р.430  р.440
р.410

Коефіцієнт маневреності власного капіталу
(Кман)
Коефіцієнт
обороту
власного
капіталу
(Кобвк)
Коефіцієнт зростання
валюти балансу (Квал)

Власні оборотні кошти/
Власний капітал

Вок
р.410

Доходи
установи/
Середній
власний
капітал
Валюта
балансу
на
кінець року/ валюта
балансу на початок року
Коефіцієнт
поточної Залучений
короткозаборгованості (Кпз)
строковий
капітал/
Валюта балансу

2  Доходи
р.410поч.  р.410кін.

Коефіцієнт
довго- Власний
капітал
+
термінової фінансової залучений
довгостронезалежності (Кдфн)
ковий капітал/Валюта
балансу

р.410  р.420  р.430  р.440
р.600

р.600кін.
р.600поч.

 ( р.460 : р.530 )
р.600

Примітка: запис ∑(р.460:р.530) означає суму значень рядків балансу з 460 по 530.
Джерело: [узагальнено автором]

Під час оцінки платоспроможності комерційних підприємств до групи
найменш ліквідних активів належать основні засоби, зокрема будівлі і
споруди. Для бюджетних установ під час оцінки платоспроможності
долучення будівель і споруд до найменш ліквідних активів, на нашу думку, є
необґрунтованим. Адже, з одного боку, будівлі і споруди є активами
бюджетної установи, перебувають на її балансі, проте, з іншого боку, у
випадку їх реалізації кошти зараховуються до бюджету і за будь-яких умов
будівлі і споруди не можуть перетворитися на кошти бюджетної установи, а
значить під час оцінки платоспроможності їх вартість не доцільно
враховувати.
Під

час

аналізу

запасів

зазвичай

застосовують

коефіцієнт

співвідношення оборотних і необоротних активів. Враховуючи новий підхід
до класифікації активів суб’єктів державного сектору та їх групування в
балансі за розділами, пропонуємо визначати показники співвідношення
нефінансових та фінансових активів (Кнф) та частку запасів у нефінансових
активах (Кзап):
Кнф 

Нфа

ФА



р.100
р..280

(8)
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де: Нфа – сума нефінансових активів;
ФА – сума фінансових активів;
р.100, р.280 – суми відповідних рядків балансу ф. 1-дс.
Кзап 

З

Нфа



р.040  р.050  р.060  р.070
р..100

(9)

Розрахунок мінімально необхідної суми грошових коштів (МінГК) для
суб’єктів державного сектору здійснюють за такими формулами:

КВ
Огк

(10)

ФІН
ЗСгк

(11)

МінГК 

Огк 

де: КВ – сума касових видатків установи;
Огк – обертання грошових коштів, разів;
ЗСгк – середні залишки грошових коштів та дебіторської заборгованості.
На нашу думку, під час визначення середніх залишків грошових коштів
та дебіторської заборгованості не доречно брати дані балансу виключно на
початок та кінець року, оскільки на кінець року рахунки в органах ДКСУ по
загальному фонду закриваються, а залишки коштів будуть нульовими. Таким
чином, під час визначення середніх залишків необхідно враховувати
середньозважені залишки протягом усього періоду аналізу або виконувати
розрахунки на підставі даних квартальних балансів.
Під час аналізу основних засобів суб’єктів державного сектору
розраховують показники фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності,
коефіцієнти зносу та придатності основних засобів. У загальному вигляді
показник фондовіддачі характеризує вартість виготовленої продукції, що
припадає на 1 грн. вартості основних засобів. Відповідно до цього показник
фондомісткості відображає вартість основних засобів, що припадає на 1 грн.
випущеної продукції.
Для суб’єктів державного сектору розрахунок показників фондовіддачі
та фондомісткості мають особливості, пов’язані з характером діяльності таких
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суб’єктів. Показник обсягу продукції визначають залежно від сфери діяльності
установи та виражає надані послуги установами в кількісних одиницях [1; 6].
Порядок розрахунку даних показників з урахуванням змін, внесених
НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності» наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Методика розрахунку показників аналізу основних засобів
суб’єктів державного сектору
Показник
Фондовіддача
засобів (Фв)

Формула для
розрахунку
основних

Фондомісткість (Фм)
Коефіцієнти
зносу
основних засобів

Фв 

ОП
ОЗ

ОЗ
ОП
р.011
Кз 
р.012

Значення скорочень
ОП – обсяг послуг суб’єкта
державного сектору;
ОЗ – вартість основних засобів

Фм 

(Кз)

Коефіцієнт придатності (Кпр)
основних засобів
Показник фондоозброєності
(Фоз)

р.011, 012 – із балансу

Кпр  1  Кз
Фоз 

ОЗ
Кпр

Кпр – середньоспискова чисельність працівників

Джерело: узагальнено автором

Обсяг послуг суб’єкта державного сектору може виражатись у кількості
ліжко-днів (лікарні), відвідувань пацієнтів (поліклініки), кількості студентів
(вищі навчальні заклади), учнів (школи), груп (дошкільні заклади),
відвідувачів (музеї), читачів або книговидач (бібліотеки), тощо.
Наприклад, у бібліотеці показник фондовіддачі буде відображати
кількість книговидач, що припадає на кожну гривню вартості основних
засобів, а показник фондомісткості покаже вартість основних засобів, що
припадає на 1 книговидачу. Аналогічно і в інших бюджетних установах.
Крім того, на нашу думку, важливим аспектом під час розрахунку
коефіцієнтів для аналізу фінансової звітності й оцінки фінансового стану
установи є визначення й обґрунтування їх нормативних значень. Очевидно, що
прийняті нормативи для комерційних підприємств не можуть однозначно
застосовувати для бюджетних установ. Тоді під час оцінки результатів аналізу
особливо важливим є порівняння показників установи в динаміці та
97

порівняння з показниками інших установ.
Висновки. Отже, на основі проведеного дослідження наявних підходів
до аналізу фінансової звітності, оцінки фінансової стійкості та ефективності
діяльності

суб’єктів

державного

сектору

удосконалено

методику їх

розрахунку для суб’єктів державного сектору відповідно до НП(С)БОДС 101
«Подання фінансової звітності».
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АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
УКРАЇНИ
Анотація.
Стаття
присвячена
особливостям проведення інвентаризації
активів та зобов’язань на підприємствах
України. Досліджено аспекти проведення
інвентаризації
під
час
перевірок
контролюючих органів. Значну увагу
приділено організації інвентаризації на
підприємствах з незначною кількістю

Abstract. The article is devoted to the
peculiarities of the inventory of assets and
liabilities at enterprises of Ukraine. The
aspects of inventory control during inspections
of controlling bodies are investigated.
Considerable attention is paid to organizing
inventory at enterprises with a small number
of employees. The influence of inventory on the
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працівників.
Розглянуто
вплив
інвентаризації на перебіг строку позовної
давності дебіторів та кредиторів
підприємства.
Ключові слова: інвентаризація, перевірки,
контролюючі органи, інвентаризаційна
комісія, акт звірки, строк позовної
давності,
повна
матеріальна
відповідальність

duration of the limitation period of debtors and
creditors of the enterprise is considered.
Key words: inventory, inspections, control
bodies, inventory commission, act of
reconciliation, limitation period, full financial
responsibility

Вступ. Інвентаризація є одним із основних методів бухгалтерського
обліку, який дозволяє дотриматися однієї із найважливіших якісних
характеристик фінансової звітності – правдивості подання. Інвентаризація на
підприємстві – обов’язкова для підприємства процедура, закріплена Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України та
Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань №879, яка дозволяє не
тільки виявити нестачу активів, але й упевнитися в достовірності даних
бухгалтерського обліку.
Роль інвентаризації в діяльності підприємства є важливою у зв’язку із
тим, що вона виступає гарантом достовірності та об'єктивності відображення
в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідження теоретичних
і практичних особливостей інвентаризації знайшли висвітлення у наукових
працях багатьох вчених, серед яких Бардаш С.В., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф.,
Грабова Н.М., Дем’яненко М.Я., Дорош Н.І., Калюга Є.В., Кужельний М.В.,
Лінник В.Г., Нападовська Л.В., Нємчинов П.П., Пилипенко І.І., Соколов Я.В.,
Сопко В.В., Сук Л.К., Швець В.Г., Шевчук В.О., Штейнман М.Я. та інші.
Результати їх досліджень мають велике значення для розвитку теорії
бухгалтерського обліку. Незважаючи на значну кількість праць науковців з
досліджуваного питання існує низка проблем виявлення фактичної наявності
активів і перевірки повноти відображення зобов’язань та їх документування,
теоретичне обґрунтування і практична реалізація яких дозволила б
забезпечити достовірність даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності
підприємства.
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Метою статті є виявлення проблем організації інвентаризації об’єктів
бухгалтерського обліку в сучасних умовах та надання рекомендацій щодо їх
вирішення.
Результати дослідження. Основна мета інвентаризації визначена у
статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні», а саме, забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності підприємства [1].

У ході інвентаризації активів і

зобов'язань: визначається безпосередня наявність активів; перевіряється
повнота відображення зобов'язань, коштів цільового фінансування, витрат
майбутніх періодів; установлюється надлишок або нестача активів шляхом
зіставлення фактичної наявності активів із даними бухобліку; виявляються
активи, що втратили свою первісну якість або споживчі властивості, а також
матеріальні і нематеріальні активи, які з тих чи інших причин не
використовуються; виявляються активи або зобов'язання, які не відповідають
певним критеріям.
Об'єкт

інвентаризації,

її

періодичність

і

строки

проведення

визначаються керівником підприємства або уповноваженим органом, за
винятком тих випадків, коли інвентаризація є обов'язковою.
Якість

інформації,

що

підприємства залежить від

відображається
ставлення

у

фінансовій

звітності

керівництва та власників до

інвентаризаційного процесу на підприємстві.
Дослідження українських вчених свідчать, що значна кількість
підприємств України формально здійснюють і не приділяють належного
значення інвентаризації в процесі управління, що спричиняє спотворення
даних і нівелює достовірність бухгалтерської звітності [2, с. 1].
Так, Є. Мних зазначає, що на підприємствах, в яких інвентаризація
здійснюється недоброякісно, невчасно виявляються недостачі та факти
розкрадань, інформація фінансової звітності є неадекватною станом справ [3,
с. 302]. Необхідно погодитися з думкою Ф. Бутинця, що без проведення
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інвентаризації застосування будь-яких способів вивчення звітної інформації це фікція [4, c. 20].
Власникам підприємств України необхідно дбайливо ставитися до
власного майна та дотримуватися вимог законодавства, оскільки відповідно до
підпункту 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України
контролюючі органи мають право вимагати від платників податків, що
перевіряються, в ході перевірок, проведення інвентаризації основних засобів,
товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків
товарно-матеріальних цінностей, готівки [5].
У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які
здійснюють готівкові розрахунки та провадять діяльність, що підлягає
ліцензуванню,

патентуванню

та

сертифікації)

від

проведення

такої

інвентаризації або ненадання для перевірки документів, їх копій за умови
наявності таких документів, застосовуються заходи, передбачені статтею 94
Податкового кодексу України.
Відповідно до пункту 7 Положення про інвентаризацію активів та
зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
02.09.14 р. №879, інвентаризація на вимогу контролюючого органу, який
відповідно до закону має право вимагати її проведення, проводиться на
підставі належним чином оформленого документа. Інвентаризація у цих
випадках має розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у такому документі,
але не раніше дня його отримання платником податків [6].
Вимога

про

проведення

інвентаризації

оформлюється

окремим

документом у довільній формі із зазначенням обсягів та строків проведення
інвентаризації з дотриманням інструкції з діловодства та надсилається
платнику податків у порядку статті 42 ПКУ.
Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку оформлення результатів
документальних перевірок дотримання законодавства України з питань
державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства
платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими
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підрозділами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
20.08.15 р. №727, в описовій частині акта (довідки) документальної перевірки
відображається інформація про проведені платником податків під час
здійснення перевірки інвентаризації його основних фондів, товарноматеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарноматеріальних цінностей, готівки, а також інформація щодо інвентаризації
документів, розрахунків (у разі її проведення).
Чинним

законодавством

не

визначено

порядку

проведення

інвентаризації на підприємствах, в яких за трудовим договором працює один
працівник – директор. Так, згідно п.1 розділу ІІ Положення про порядок
проведення інвентаризації активів та зобов’язань на підприємстві створюється
інвентаризаційна комісія. До її складу входять представники апарату
управління, бухгалтерської служби та працівники, які є достатньо обізнаними
в об’єкті інвентаризації. Інвентаризаційну комісію очолює керівник
підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу,
уповноважений керівником підприємства.
У випадках, коли у трудових відносинах з підприємством числиться
тільки один працівник – директор, очолює інвентаризаційну комісію він.
Це не суперечить законодавчим нормам. Так, частина 8 статті 4 Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
передбачає можливість самостійного ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності підприємства. З іншого боку, п. 2.4 розділу ІІ
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань забороняє включати до
складу робочої інвентаризаційної комісії матеріально-відповідальних осіб для
перевірки активів, які знаходяться у них на відповідальному зберіганні.
В такому випадку для проведення інвентаризації доцільно залучати
фахівців за цивільно-правовим договором.
Іншим проблемним питанням організації інвентаризації є інвентаризація
в приватного підприємця. Норми Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність» та

Положення про інвентаризацію активів та
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зобов’язань поширюються тільки на юридичних осіб, створених відповідно до
законодавства України, незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми

власності,

а

також

на

представництва

іноземних

суб’єктів

господарської діяльності. Тобто, законодавство не вимагає, щоб приватні
підприємці проводили інвентаризацію.
В той же час, орган ДФС при перевірці має право вимагати від платника
податків проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних
цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей і готівки.
А платниками податків є як юридичні особи, так і приватні підприємці. Тобто,
приватні підприємці зобов’язані проводити інвентаризацію тільки на вимогу
контролюючих органів під час перевірок.
Якщо матеріально відповідальна особа перебуває у відпустці, її
обов’язки повинен виконувати інший співробітник. У статті 131 Кодексу
законів

про

працю

закріплено

обов’язок

працівника

забезпечувати

схоронність довіреного йому майна. Тому, якщо матеріально відповідальна
особа перебуває у відпустці, то на час її відсутності потрібно передати довірені
їй цінності іншій особі. Для того щоб здійснити таку передачу, необхідно
передати інвентаризацію ввірених співробітнику цінностей. Інвентаризацію
необхідно проводити перед виходом матеріально відповідальної особи у
відпустку,

оскільки

інвентаризаційна

перевіряти

комісія

наявність

повинна

в

матеріальних

присутності

обох

цінностей
матеріально

відповідальних осіб. При цьому співробітник, який передає активи на
зберігання, розписується в передачі активів, а співробітник, який отримує, – у
їх отриманні.
Матеріальна відповідальність виникає за наявності одночасно двох
умов: якщо співробітник обіймає посаду, яка зазначена у Переліку посад і
робіт,

заміщуваних

або

використовуваних

працівниками,

з

якими

підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові
договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення
схоронності цінностей, затверджений постановою ДКСМ СРСР із праці та
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соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 28.12.77 р. №447/24; або якщо із
співробітником укладено договір про повну матеріальну відповідальність;
співробітник має бути повнолітнім. Якщо ці умови не виконано, то
роботодавець не має права вимагати від працівника, який заподіяв шкоду
підприємству, відшкодування шкоди в повному обсязі. Тому на період
відпустки матеріально відповідальної особи її обов’язки покладаються на іншу
особу. Якщо чисельність співробітників на підприємстві невелика, на період
відпустки матеріально відповідальної особи на її посаду можна оформити
іншого працівника – за сумісництвом або за суміщенням.
Без матеріально відповідальної особи проведення інвентаризації не
передбачене,

оскільки

інвентаризація

проводиться

повним

складом

інвентаризаційної комісії в її присутності.
Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості має свої
особливості. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості
проводиться для того, щоб звірити документи і записи в реєстрах обліку та
перевірити обґрунтованість сум, відображених у відповідних рахунках. За
результатами проведеної інвентаризації підприємство-кредитор направляє
всім дебіторам виписки з аналітичних рахунків про їх заборгованість. Ці
виписки

попередньо

підтвердження

пред’являються

реальності

інвентаризаційній

заборгованості.

комісії

для

Підприємства-боржники,

отримавши виписки, повинні підтвердити заборгованість або заявити свої
заперечення.
На практиці такі виписки оформляються як акт звірки розрахунків.
Водночас у законі не зазначено, у якому саме вигляді боржнику слід оформити
підтвердження або заперечення. Крім того не встановлено і конкретний строк
для повернення актів звірки кредитору.
Єдиної форми документа для звіряння суми заборгованості законом теж
не встановлено. Акти звірки направляються за формою додатка 1 до наказу
Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату від 10.11.98 р. №148/234/383.
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Підприємства мають право самостійно розробляти форми для звірення
заборгованості.
Якщо акт звірки підписаний боржником і повернуто кредитору строк
позовної давності в такому випадку переривається. Так згідно статті 264
Цивільного кодексу України перебіг позовної давності переривається у зв’язку
із вчиненням боржником дій, що свідчать про визнання заборгованості або
іншого обов’язку. Після цього перебіг строку давності починається заново. А
час, який минув до переривання строку давності, до нового строку не
додається. Судова практика показує, що підписання акта звірки визнається
дією, що свідчить про визнання боргу. Так, у пп. 4.4.1 Постанови Пленуму
ВГСУ від 29.05.13 р. №10 зазначено, що до дій, які свідчать про визнання
боргу або іншого обов’язку, відноситься в тому числі і підписання обома
сторонами акта звірки взаєморозрахунків, що підтверджує наявність
заборгованості та суму, із приводу якої виник спір.
Проте, перш ніж винести рішення у справах про переривання строку
позовної давності, суди звертають увагу на ряд важливих моментів. По-перше,
акт звірки повинен бути підписаний уповноваженою особою боржника.
Уповноваженими вважаються особи, які представляють боржника у
відносинах із кредитором на підставі: або закону, або статутних документів,
або довіреності.
По-друге, перебіг строку давності може бути перерваний тільки шляхом
учинення дій. Бездіяльність боржника не може бути підставою для
переривання строку позовної давності. Наприклад, боржник не повернув акт
звірки кредитору в строк, який передбачений договором між ними. Це
бездіяльність боржника, оскільки акт звірки лежить у нього без руху.
По-третє, переривання строку давності можливе тільки в межах
загального строку давності, тобто в межах трьох років. Після його закінчення
дане правило не діє.
Висновки. Результати дослідження свідчать, що інвентаризація є одним
з найбільш важливих моментів у роботі підприємства, оскільки під час її
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проведення можна не тільки виявити недостачу активів, але й переконатися у
достовірності даних бухгалтерського обліку. Доведено, що підприємства
повинні суворо дотримуватися вимог законодавства під час проведення
інвентаризації, методики її проведення та документального оформлення.
Подальші

дослідження

доцільно

спрямовувати

на

удосконалення

документального оформлення результатів інвентаризації.
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ФАКТОРИНГ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Анотація. У роботі розглянуто один з
фінансових
інструментів
підтримки
бізнесу – факторинг. Досліджено ознаки
та переваги факторингу як форми
рефінансування
дебіторської
заборгованості.
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операції,
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послуги, ризики, відстрочка платежу.

Abstract. The article is devoted to the essence
of factoring as one of the financial tools of
business support. The author investigated the
features and benefits of factoring as a form of
refinancing receivables.
Key words: factoring, factor, factoring
operations, receivables, loans, factoring
services, risks, delay in payment.

Вступ. Українські підприємства мало використовують загальноприйняті
у світовій практиці методи управління дебіторською заборгованістю за
допомогою факторингу. Управління дебіторською заборгованістю на
підприємствах переважно обмежується її обліком, що призводить до втрати
фінансових ресурсів підприємства та зменшує ефективність управління ними.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Вагомий внесок у
дослідження методичних та інституціональних аспектів розвитку ринку
факторингових послуг зробили такі українські науковці, як: В. Гриценко,
І. Бланк, О. Ляхова, А. Савченко, К. Сурніна, В. Шевченко, О. Веренич. Серед
досліджень зарубіжних вчених слід зазначити праці: П. Роуза, Є. Жукова, В.
П’ятанової, Р. Коттера, Р. Кембелла, Ж. Перара, Е. Доллана, Дж. Мак-Кензі та
ін.
Завдання нашого дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності
використання та визначення переваг застосування факторингу, як одного з
фінансових інструментів підтримки бізнесу в сучасних економічних умовах.
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Результати дослідження. Для розвитку і навіть звичайного існування в
конкурентному ринковому середовищі компаніям недостатньо мати якісну й
конкурентоспроможну продукцію, досконалу мережу дистрибуції або
сприятливі ринкові умови для успішного функціонування. Каталізатором
будь-якого бізнесу є гроші. Одним із найдоступніших способів отримання
необхідних коштів є факторинг.
Перші ознаки факторингу (в перекладі з англійської factor –
«посередник», «агент») мали місце ще в торгових відносинах у часи Римської
імперії. У сучасному вигляді факторинг з’явився у XVII столітті у
Великобританії, що активно торгувала зі своїми колоніями. Початок
факторинговим операціям поклав Будинок факторів (House of factors), що був
створений в Англії. На той час великі європейські торгові компанії мали в
колоніях-факторіях свої представництва, очолювані факторами (торговими
посередниками по збуту товарів на незнайомих іноземним виробникам
ринках). Перед фактором, що знав товарний ринок, платоспроможність
покупців, закони і торгові звичаї даної країни, ставилися завдання пошуку
надійних покупців, зберігання і збуту товару, а також подальшого інкасування
торгової виручки.
Проте бурхливий розвиток факторингової діяльності спостерігається в
Північній Америці лише в другій половині XIX століття. При цьому, спочатку
американські фактори всього лише приймали у виробників товар для
реалізації, тобто мала місце операція аналогічна договору комісії в
континентальній системі права. Особливо яскраво це виявлялося у сфері
торгівлі текстилем.
З середини ХХ століття почав розвиватися міжнародний факторинг. У
1960 році з’явилася перша факторингова асоціація – International Factors Group
(IFG), яка на сьогоднішній день об’єднує більше 60 компаній з 41 країни світу.
Досить гострою для багатьох підприємств, вважається проблема
неплатежів та нестача обігових коштів, про що свідчить значна питома вага
дебіторської заборгованості в оборотних активах підприємств (рис. 1).
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Рис.1. Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах
підприємств Джерело: [5]

Факторинг є фінансовим інструментом, що дозволяє підприємствам
ліквідувати дебіторську заборгованість, забезпечити зростання продажів та
збільшити оборотний капітал.
У правовому полі є кілька визначень терміну «факторинг», що
представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Нормативно-правове трактування терміну «факторинг»
Нормативний акт
Ч. 1 ст. 1077 Цивільного
кодексу України [4]

П. 3 ч. 1 ст. 49 Закону
№ 2121 «Про банки і
банківську діяльність»
[6]

Визначення сутності факторингу
Факторинг (фінансування під відступлення права грошової
вимоги) передбачає, що одна сторона (фактор) передає або
зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження
другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений
договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується
відступити фактору своє право грошової вимоги до третьої
особи (боржника)
Факторинг – це придбання права вимоги на виконання
зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані
послуги з прийняттям на себе ризику виконання таких вимог
та прийом платежів

З урахуванням інформації, наведеної в таблиці 1, розглянемо головні
ознаки факторингу:
1) предметом договору факторингу є право грошової вимоги до третьої
особи. Згідно зі ст. 1078 ЦКУ це може бути як право грошової вимоги, строк
платежу за якою настав (наявна вимога), так і право вимоги, яке виникне в
майбутньому (майбутня вимога);
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2) фактор передає або зобов’язується передати в розпорядження другої
сторони грошові кошти. Так відбувається фінансування фактором клієнта;
3) послугу фактор надає за певну плату.
Аналіз світового ринку факторингових операцій свідчить про те, що
лідируючі позиції на ньому займають такі європейські країни як:
Великобританія, Італія, Франція, Німеччина та Іспанія. Частка країн лідерів
Європи до сукупного обсягу факторингового обороту Європи відображена на
рисунку 2.
30,000%

25,133%

20,000%

12,322%

12,785%

Італія

Німеччина

15,257%

7,607%

10,000%
0,000%

Іспанія

Франція

Великобританія

частка країни до сукупного обсягу факторингового обороту Європи
Рис. 2. Частка країн лідерів Європи до сукупного обсягу факторингового обороту
Європи [1, с. 55]

Обсяги здійснених факторингових операцій становлять близько 10%
ВВП Європейського Союзу, що слугує потужним внеском в економічний
розвиток країн [1, с. 55].
За результатами дослідження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

(далі

-

Нацкомфінпослуг), найбільші обсяги факторингових операцій спостерігались
в Україні у 2008, 2012 та 2013 роках, що продемонстровано на рисунку 3.
2000
1000

1314

1233

955
530

1340

1035

540

442

563

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

млн. євро

Рис. 3. Показники оборотів факторингу в Україні за період 2008 - 2016 рр. [2]
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Різкий спад у 2009 році та значне зниження показників у 2013-2015
роках пов'язане зі світовою економічною кризою та складною політичною
ситуацією в Україні.
Протягом 2016 року фінансові компанії уклали 33 511 договорів
факторингу на загальну суму 16 887,6 млн. грн., виконали 16 767 договорів на
суму 12 826,4 млн. грн. [2]. Найбільше укладено договорів факторингу у сфері
послуг, будівництві та сільському господарстві (табл.2).
Таблиця 2
Розподіл договорів факторингу за галузями за період 2014-2016 рр.
Назва галузі
Будівництво
Добувна промисловість
Легка промисловість
Машинобудування
Металургія
Сільське господарство
Сфера послуг
Транспорт
Харчова промисловість
Хімічна промисловість
Інші
Всього

2014 рік
69,9
0,1
0
0
0
1,3
1501,8
3,0
133,2
0
21817,0
23525,7

2015 рік
91,3
0
0
0
0
29,7
738,3
50,0
105,0
0
15541,5
16555,9

(млн. грн.)
2016 рік
382,4
7,6
1,5
0
7,0
68,2
1121,2
0,7
92,2
54,9
15151,8
16887,6

Станом на 01.01.2017р. в Державному реєстрі фінансових установ
міститься інформація про 545 фінансових компаній [3], серед яких активно
факторингові операції здійснюють: «Арма Факторинг», «ФК Факторинг»,
«Фактор Плюс», «Факторинг Фінанс». Серед банків найбільш активно
факторингові послуги надають такі установи – ПУМБ, «Райффайзен Банк
Аваль», «Укрсоцбанк», «OTP Bank», «Альфа-Банк», «Банк Південний»,
«Укрексімбанк» [1, с. 57].
У факторинговій операції згідно зі ст. 1079 ЦКУ [4] беруть участь три
сторони:
1) клієнт (постачальник) – первісний кредитор щодо боржника;
2) фактор (банк, фінансовий агент) – другий кредитор щодо боржника;
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3) боржник-дебітор, тобто покупець товарів за первісним договором.
На рисунку 4 відображено порядок дій за договором факторингу.
1. Відвантаження товару

Постачальник
3. Пред’явлення
розрахункових
документів

Покупець

2. Акцепт розрахункових
документів за продукцію
5. Оплата
розрахункових
документів

6. Оплата
розрахункових
документів

Фактор
4. Перевірка платоспроможності покупця

Рис. 4. Порядок дій за договором факторингу [складено автором]

Характерною рисою факторингу в Україні є те, що він в основному
фінансується за рахунок власних коштів факторів. Незначна доля банківських
кредитів у фінансуванні факторингу у 2016 році значно знизилась у порівнянні
з показниками 2013 року, про що свідчать дані таблиці 3 [2;5].
Таблиця 3
Джерела фінансування факторингових операцій (млн. грн.)
Джерела фінансування
Власні кошти
Позичкові кошти юридичних
осіб
Банківські кредити
Інші джерела
Всього

2013 р.
6183,9

2014 р.
15 168,8

2015 р.
13 780,2

2016 р.
14 060,6

367,7

1 279,7

1 251,9

1 021,0

3338,9
149,0
10039,5

4 926,3
2 146,1
23 525,7

793,6
728,7
16 554,4

345,4
1 444,4
16 887,5

З урахуванням такої структури фінансування, розвиток ринку
факторингу суттєво обмежений, оскільки факторам потрібно мати у своєму
розпорядженні значні обсяги вільних грошей. Окрім того, ринок факторингу в
Україні характеризується певним дисбалансом оскільки:
більше 80% факторингових операцій – це фінансування прав вимоги за
банківськими кредитами;
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здійснення банками лише фінансування боргу без додаткових послуг, що
суперечить світовій практиці факторингу.
Щодо вартості факторингових послуг, то у банків-факторів відсоткова
ставка коливається на рівні 26-28% річних, а у факторингових компаній – 2535% річних. Додатково клієнт оплачує фактору різноманітні комісії від суми
відступлених факторові вимог [7, с. 67]:
–

за встановлення факторингового ліміту (на рівні 0,5 – 1%);

– за обслуговування (0,5-2%);
– за опрацювання документів, які стягуються у відсотках від суми
накладних (0,1-0,2%).
Фактично вартість факторингових послуг майже дорівнює вартості
кредитів. Однак, факторинг має ряд переваг, зокрема фінансування може бути
надано в день поставки товару і для цього не потрібно застави та цільового
обґрунтування використання коштів. Основні переваги факторингу над
кредитом узагальнено в таблиці 4.
Таблиця 4
Переваги застосування факторингу [складено автором]
Кредит
повертається банку позичальником

Факторинг
фінансування погашається з коштів, що
надходять від дебіторів клієнта
надається на фіксований період
фінансування
виплачується
на
термін
фактичної відстрочки платежу
виплачується
в
обумовлений фінансування може бути надано в день
кредитним договором період
поставки товару
видається під заставу, що має для фінансування не потрібно застави та
перевищувати в 1,5-2 рази суму позики цільового обґрунтування використання коштів
надається на заздалегідь обумовлену не обмежується в сумі і може збільшуватися в
суму
міру зростання обсягу продажів клієнта

Факторинг є однією з найдавніших форм торгового кредитування і
вигідний для різного рівня компаній. Для малого бізнесу – це можливість
отримати фінансування без застави, для середнього – допомога банку в
адмініструванні дебіторської заборгованості, а також можливість її зменшення
без збільшення кредиторської.
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Висновки. У результаті дослідження встановлено, що факторинг є
вигідним фінансовим інструментом обслуговування клієнтів за рахунок
збільшення обсягів кредитування та за умови одночасного зростання збуту
продукції. Використання цього інструменту розкриває можливості для
подальшого розвитку підприємства, зміцнення його ринкових позицій та
допомагає уникнути кризи неплатежів. Доцільність використання факторингу
в Україні зумовлена низкою потреб, а саме: зменшення дебіторської
заборгованості; прискорення обігу коштів у розрахунках; зниження рівня
неплатежів; фінансування розвитку економіки.
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трактування термінів злиття та
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Втуп. Починаючи з кінця минулого століття в світі все більшого
поширення набувають процеси злиття та поглинання, що поширюються на
різні сфери економік держав. Характерною рисою сучасності стало суттєве
збільшення злиттів та поглинань і в банківському секторі національної
економіки. Ці процеси дають можливість виводити з ринку слабкі установи,
не ліквідуючи їх, а для сильних установ вони дають можливість росту і
завоювання нових ринків. За допомогою злиття і поглинання потоки капіталу
переміщаються між різними сферами економіки і країнами. Злиття і
поглинання при правильному і успішному його проведенні дає можливість
створити потужну і стійку установу, що особливо є актуальним для сучасного
банківського сектору України.
Аналіз останніх та постановка завдання. Проблемі злиття та
поглинання в банківській сфері привертали увагу багатьох українських
науковців, зокрема Л. Б. Сіверську., С. В. Вербова., К.Ф. Черкашину., П. Б.
Чурила., Ю. В. Тюленьєву, а також закордонних, таких як П. А. Гохан., С. Ф.
Рід., А. Р. Лажу. Проте, незважаючи на значну кількість праць по даній темі
однозначного трактування цих термінів немає. Також потребує моніторингу
сучасний стан злиття та поглинання в банківській сфері України.
Метою нашої статті є визначення суті, причин і значення злиття та
поглинання для банків а також моніторинг стану злиття та поглинання в
банківській сфері України.
Результати дослідження. Попри поширеність злиття і поглинання в
різних сферах економіки, зокрема і в банківській сфері, однозначного
трактування даних термінів не має. Ряд науковців, зокрема А. С. Криклій,
О. В. Коломійцева, Л. Скалозуб, О. В. Тарасова та впливові ресурси, зокрема
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Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances, інвестиційний портал InVenture
Media Group та Європейський центральний банк визначають всі угоди
об’єднання або придбання установ термінами «злиття та поглинання», «ЗіП»,
«Mergers and acquisitions», «M&A». Проте є й немало науковців, що все ж
розділяють ці два терміни. Узагальнюючи трактування науковців, ми
систематизували їх у таблицю (див. табл. 1).
Таблиця 1
Трактування термінів злиття та поглинання різними науковцями
Автор

Визначення поняття «злиття»

Визначення поняття «поглинання»

1

2

3

Злиття – об'єднання компаній, внаслідок
якого
утворюється
новий
суб'єкт
господарювання.

Приєднання – взяття однієї компанії
іншою під свій контроль, управління нею з
придбанням повного або часткового права
власності на неї.

Злиття передбачає припинення діяльності
двох або кількох комерційних банків як
юридичних осіб та передачу всіх майнових
прав і зобов’язань цих банків до
новоствореного банку.

Приєднання
передбачає
припинення
діяльності одного комерційного банку як
юридичної особи та передачу всіх майнових
прав і зобов’язань до іншого комерційного
банку на правах філії чи без відкриття філії.

Злиття – це об'єднання двох або декількох
юридичних осіб, в результаті якого
створюється нова юридична особа з
активами та зобов'язаннями об'єднаних
юридичних осіб, при цьому юридичні особи,
що раніше функціонували, припиняють
існування.

Поглинання – це об'єднання двох або
декількох юридичних осіб, при якому
зберігається одна (поглинаюча) юридична
особа, до якого переходять активи та
зобов'язання поглинутих юридичних осіб.

Л. Б.
Сіверська [1,
с. 291]
К. Ф.
Черкашина
[2, с. 208]

Чурило П. Б
[3, с. 15]

Тюленьєва
Ю. В [4, с.
50]
П.А. Гохан
[5, с. 9]
С.Ф. Рид.,
А. Р. Лажу
[6, с. 5]

Злиття – це процес поєднання двох або
більше
господарюючих
одиниць,
у
результаті
якого
утворюється
нова,
об’єднана одиниця.

Поглинання – це поєднання двох або більше
підприємств в результаті якого одне з них
стає власником решти підприємств, і всі
підприємства
залишаються
юридично
самостійними господарюючими одинцями.
Злиття – об’єднання різних за розмірами Поглинання - вороже злиття
компаній при якому одна компанія
приєднується до іншої.
Злиття відбувається, коли одна корпорація Поглинання - це процес, який передбачає,
з’єднується з іншою і розчиняється в ній.
що акції чи активи корпорації стають
власністю покупця.

Згідно Стратегії НБУ «Щодо реструктуризації та реорганізації банків у
стані фінансової скрути», злиття це процес, що передбачає припинення
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діяльності двох (або кількох) комерційних банків та передачу всіх майнових
прав і зобов'язань цих банків до новоствореного банку. Приєднання
передбачає припинення діяльності одного комерційного банку як юридичної
особи та передачу усіх майнових прав і зобов'язань до іншого комерційного
банку на правах філії чи без відкриття філії [7]. Аналогічне визначення
подається і в Законі України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №
514 – VI [11]. Варто відзначити той факт, що вітчизняне законодавство не
подає визначення терміну «поглинання», а замінює його терміном
«приєднання», що не є йому тотожним.
Інтегрувавши визначення подані науковцями та законодавством, ми
дійшли висновку, що термін «злиття» – це процес об’єднання компаній, в
результаті якого створюється нова компанія, яка є правонаступником, а
«поглинання» – це купівля однією компанією іншої.
Злиття та поглинання банків не відбуваються самі по собі, а є зумовлені
певними причинами що до них спонукають. Існує декілька причин для злиття
та поглинання банків (рис.1).
Підвищення розміру капіталу банку
Розширення географічної території діяльності банку

Причини злиття
та поглинання

Скорочення витрат шляхом закриття відділів, що дублюються

Економія на масштабах
Підвищення ресурсної бази, а також доступ до нових ресурсів
Намагання монополізувати ринок.

Рис. 1. Причини злиття та поглинання банків Джерело: розроблено автором на
основі [2, с. 208 - 209]

Як показує практика, з вищеперерахованих причин злиття та поглинання
українські банки найчастіше переслідують дві перших, а саме підвищення розміру
капіталу та розширення географічної території діяльності. Це може бути
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спричинено недостатньою потужністю українських банків, порівняно із банками
високорозвинених країн.
Окрім вищеперерахованих, є ще й ряд інших причин, що можуть спонукати
до здійснення злиття чи поглинання. Славнозвісний фінансист та мільярдер
Уоррен Баффет в «Уроках для корпоративної Америки» виділяє також ряд
причин процесу злиття й поглинання установ, зокрема [12]:
- Захисні. Компанії здійснюють пошук можливості свого зростання за
рахунок придбання доповнюючих активів, посилення позиції на ринку,
усунення конкурентів (шляхом їх купівлі або збільшення власної частки на
ринку).
- Інвестиційні. Ці причини пов’язані з розміщенням вільних грошових
коштів, участю в прибутковому бізнесі, купівлею недооцінених активів,
використанням управлінських навичок.
- Інформаційні. Вони спрямовані на отримання відомостей про нові
технології, споживачів, продукцію чи послуги.
- Конкурентних переваг. Пов’язані зі створенням бар’єрів для усунення
виходу на ринок потенційних конкурентів.
Злиття та поглинання відбувається досить часто з участю іноземного капіталу
про що свідчить частка іноземного капіталу в власному капіталі українських
банків (рис. 2)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

182

176

176

18

50

39,5

35,8

51

55,5

163

41,9

40,6

60

180

176

34
55
20

53
22

53
22

43,3

117

19

98

32,6
51

49

19

40

41
17

30
20

39
17

10
0

Кількість діючих
банків (значення по
лівій осі)

Кількість банків з
іноземним
капіталом (значення
по лівій осі)
Кількість банків зі
100 % іноземним
капіталом (значення
по лівій осі)
Частка іноземного
капіталу в статуті
банків в Україні (%)
(Значення по правій
осі)

Рис. 2. Частка банків з іноземним капіталом та частка іноземного капіталу в статуті
банків в Україні за 2010 – 2017 роки., % Джерело: складено автором на основі [10]
118

Як видно з вищенаведеного графіка, починаючи з 2014 року і дотепер
кількість банків в Україні скорочується. За 2014 рік припинили свою
діяльність 17 банків, за 2015 рік – 46, а за 2016 рік – 19 банківських установ.
Скорочується також кількість банків з іноземним капіталом, але не таким
шаленим темпом. В 2015 кількість банківських установ з іноземним капіталом
склала 51 (19 зі 100 % іноземного капіталу) банківських установ, в 2016 році –
41 та 17 банків відповідно, а на початок 2017 року – 39 та 17 банківських
установ. Як бачимо, переважна більшість банків з іноземним капіталом
вистоює в період кризи, а значить можна стверджувати, що вони є більш
стабільними та надійними.
Що стосується частки іноземного капіталу в статуті банків, то можна
зробити висновок, що не дивлячись на те, що банків з іноземним капіталом є
не досить таки багато, проте частка іноземного капіталу в статуті діючих
банків є досить таки значною та продовжує збільшуватись. На початок 2017
року це значення сягнуло 55,5 %.
Якщо говорити про структуру власного капіталу банків (рис 3), то на
початок 2017 року знову ж таки найбільшу частку в загальному капіталі склав
капітал банків іноземних банківських груп, а саме 48,6 %, або 56 млрд. грн. в
грошовому еквіваленті.
Банки з
державним
капіталом; 32,5

Банки з
приватним
капіталом ; 18,9

Банки іноземних
банківських груп ;
48,6

Рис. 3. Структура власного капіталу банків України станом на 01.01.2017 року
Джерело: складено автором на основі [10]
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Як бачимо з вищенаведеного малюнка, найбільшу частку в капіталі
банків України займає капітал банків іноземних банківських груп, а саме 48,6
%, а найменшу частку – капітал банків з приватним капіталом, а саме 18,9 %.
Суттєвою є частка банків з державним капіталом, яка складає 32,5 %. Варто
зауважити, що на даний час лише три з вітчизняних банків є системними, а
саме ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ «Укрексімбанк» і ці три
банки належать державі.
Що стосується кількості злиттів та поглинань у Україні, то згідно
даних впливового інвестиційного порталу з початку 2015 року до січня 2017
року включно, їх відбулося 81 з яких 10 припало на банківські установи. Більш
детально угоди злиття та поглинання банків за вищенаведений період можна
побачити з нижченаведеної таблиці (див. табл. 2).
Таблиця 2
Угоди зі злиття та поглинання банків в Україні за 2015 – початок 2017
року
Дата
угоди

Предмет
Об’єкт угоди

Astarta Holding

2017

N.V

2016
Листопад
2016
Листопад
2016
Серпень
2016

Universal Bank

реконструкції та

Ventures Ltd.) і Віктор
Коротков (Aluxes Holding Ltd.)

Комерційний
індустріальний
банк

Ltd. (BOCE)

Юрій Сидоренку / Євген

GML Capital (Стефан Пол

Казьмін

Пінтер)
Євген Гінер

Олександр Клещук

(Росія)

банк (PIN bank)

2016

"Укрсоцбанк"
Акцент Банк

Limited

Bohai Commodity Exchange Co.

ФДМУ

Перший
інвестиційний

Fairfax Financial Holdings

TAS Group (Сергій Тігіпко)

Eurobank Group

розвитку

ПАТ

2015

Валерій Іванчик (Albacon

Український банк

Січень
Серпень

Покупець

угоди, %
акцій

Січень

Грудень

Продавець

10 %

100 %

100 %

100 %

100 %

UniCredit Group

ABH Holdings S.A

100 %

Група "Приват"

Сім'я Суркісів

97 %
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Серпень

Укргазпромбанк

2015
Липень

Астра Банк

2015

Фонд гарантування вкладів

Primestar Energy FZE

(ФГВ)
Фонд гарантування вкладів

NCH Capital / Agro Holding

(ФГВ)

Limited

100 %

100 %

РОЙЛАНС СЕРВІСЕЗ

Січень

ПАТ

2015

«ЕНЕРГОБАНК»

ЛІМІТЕД (Анатолій

ES2 Holding

100 %

Данилицький) Кіпр

*Розроблено автором на основі [8]

Як бачимо з таблиці, в процесі більшості вищенаведених угод було
продано та придбано всі 100 % акцій, тобто відбулася повна купівля
банківської установи. Це говорить про те, що всі ці угоди, окрім першої, були
саме угодами з поглинання банків, а не злиття. З таблиці також видно, що в
переважній більшості покупцями вітчизняних банків є іноземні компанії або
холдинги. Злиття та поглинання банків має як переваги, так і недоліки, що
представлені в наступній таблиці (див. табл. 3).
Таблиця 3
Переваги та недоліки злиття та поглинання банків
Переваги

Недоліки

1. Економія на масштабі.

1. Складність керування великим банком у

2. Економія грошових ресурсів за рахунок порівнянні з невеликим.
зменшення трансакційних витрат.

2. Зіткнення різних стилів менеджменту.

3. Зміцнення конкурентних позицій на ринку.

3. Невідповідність цілей банків.

4. Збільшення масштабів діяльності.

4. Можливість існування прихованих мотивів

5. Поєднання взаємодоповнюючих ресурсів.

в однієї зі сторін.

6. Підвищення якості банківських продуктів та 5. Ймовірність недовіри.
послуг.

6. Значні витрати на злиття та поглинання.

7. Зниження банківських ризиків та їх 7.

Ризикованість

диверсифікація.

поглинання.

8. Освоєння нових географічних ринків.

8. Ймовірність

процесів

злиття

та

негативних наслідків в

результаті зміни керівництва.
* Складено автором на основі [9, с. 72 ]

Як бачимо з вищенаведеної таблиці, злиття та поглинання є двоякими
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процесами, що можуть як покращити роботу банків, так і створити для них
додаткові труднощі. Злиття та поглинання банків можна назвати успішним, якщо
воно відповідає таким умовам (Рис. 4).
Правильно поставлені цілі, які необхідно
досягнути у результаті злиття чи поглинання
Правильно вибрано об’єкт для об’єднання
Успішне злиття чи
поглинання

Кожний етап досконало спланований та
розроблений висококваліфікованим спеціалістом
Задачі, які необхідно виконати, відповідають
поставленим цілям та конкретній ситуації
Здійснюється ефективний менеджмент у перші
сто днів після злиття чи поглинання

Рис. 4. Умови успішного злиття та поглинання банків * Джерело: розроблено
автором на основі [2, с. 209]

Вищенаведені умови можна доповнити певними правилами успішної
інтеграції банків, зокрема такими:
- Наявність чіткої моделі бізнесу, яка визначає основні бізнес-процеси та
операції новоствореного банку.
- Майбутні плани щодо інтеграції а також докладна мотивація рішення
повинні бути озвучені працівникам банку якомога раніше.
- Інформація про злиття чи поглинання повинна бути доступною для
широкого загалу, як тільки стадія переговорів це дозволить.
Якщо злиття та поглинання відмінно сплановане та вдало проведене з
урахуванням вищенаведених умов та правил, то новостворений банк стане більш
конкурентоздатним і стійким, оскільки оперуватиме більшими фінансовими
ресурсами, досвідом та клієнтською базою.
Висновки. Таким чином, злиття банків – це їх об’єднання в результаті
якого створюється нова банківська установа (правонаступниця), а поглинання
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передбачає купівлю однією банківською установою іншої. За останні два роки
в Україні відбулося 10 злиттів та поглинань банків. Покупцями були
переважно іноземні компанії та холдинги. Це видно також із частки іноземного
капіталу в статуті діючих в Україні банків, яка на перше січня 2017 року склала
55,5 %. Злиття та поглинання банків має як переваги, так і недоліки, але при
правильному його проведенні і збереженні сильних сторін банків, що
об’єднуються, воно дасть позитивні наслідки створивши новий потужний
банк.
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Вступ. Полеміка, яку впродовж тривалого часу ведуть вчені-економісти,
розкриває складність економічної категорії «фінансова стійкість» та
суперечності щодо її визначення та оцінки. Фінансову стійкість розглядають
як

сукупність критеріальних значень певних фінансових показників, інші

науковці аналізують фінансову стійкість як інтегральну характеристику
спроможності банку до трансформації ресурсів і ризиків.
Поняття фінансової стійкості банківської установи часто ототожнюють
з

іншими

термінами

–

надійністю,

фінансовою

стабільністю,

платоспроможністю, ліквідністю, прибутковістю, загальною стійкістю банку.
Проте ототожнення даних понять не розкриває сповна зміст фінансової
стійкості, що є ширшим поняттям. В той же час, управління фінансовою
стійкістю комерційних банків вимагає створення дієвого механізму, який
являє собою сукупність певних макро- та мікроекономічних інструментів та
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технологій їх застосування, що можуть бути використані суб’єктами
економічних відносин у сфері банківських послуг для зменшення негативного
ефекту від несприятливих змін економічної кон’юнктури, які можуть
призвести до суттєвого погіршення фінансових показників діяльності
банківської системи в цілому. Такий підхід до розуміння фінансової стійкості
банківських установ дає можливість запропонувати нові шляхи розвитку
механізмів управління фінансовою стійкістю банків в умовах політикоекономічної кризи та нестабільної ситуації, що склалася в банківській системі
України.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженням проблеми
забезпечення фінансової стійкості банків у ринковій економіці займались як
зарубіжні, так і вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці та шляхам
забезпечення фінансової стійкості

присвятили свої роботи зарубіжні

науковці: Е.Дж. Долан, Р.Дж. Кемпбелл, Р.Л. Міллер, Крейнина М.Н., К. Ван
Хорн. Ними також обґрунтовано місце фінансової стійкості у фінансовому
менеджменті.
Даним аспектам приділили увагу й такі вітчизняні науковці, як Вовчак
О.Д., Дзюблюк О.В., Савлук М. І., розглядаючи загальні питання фінансового
аналізу діяльності банків та менеджменту; Вітлінський В. І., Шелудько Н. М.
– при дослідженні теоретичних аспектів та проблем регулювання фінансової
стійкості; Бєлова І.В. – при розгляді основних проблем оцінки фінансової
стійкості банків; Звєряков М.І., Коваленко В.В.,

досліджуючи методи

управління фінансовою стійкістю; Карпова О.І., В. М. Кочетков

– при

обґрунтуванні засад керування та підходів щодо вдосконалення механізму
управління фінансовою стійкістю банків.
Варто зазначити, що поняття управління фінансовою стійкістю
банківської установи в сучасній економічній літературі ще не отримало
достатнього обґрунтування. Існують різні визначення категорії «управління
фінансовою стійкістю». Також дане поняття не має чіткого та цілісного і
ефективно працюючого механізму управління нею. Саме тому зазначене
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обумовлює необхідність ґрунтовного вивчення базових аспектів фінансової
стійкості та механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків.
Завданням наукового дослідження є визначення поняття і складових
механізму управління фінансовою стійкістю банків, обґрунтування методів й
інструментів управління та пошук нових засобів забезпечення фінансової
стійкості комерційних банків в Україні.
Результати дослідження. Фінансова стійкість – це такий стан
фінансових

ресурсів

фінансово-кредитної

установи,

їх

розподіл

та

використання, який забезпечує розвиток діяльності банку, на основі зростання
прибутку

і

капіталу

при

збереженні

платоспроможності

і

кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику [5].
Механізм управління фінансовою стійкістю банків є цілісною системою
взаємопов’язаних елементів, які відображають відповідні заходи банківського
менеджменту. Даний механізм повинен включати як методи управління, так і
функціональні обов’язки суб’єктів управління.
Складові механізму управління фінансовою стійкістю банків

Суб’єкти
управління

Об’єкти
управління

Процес
управління

методи
управління
1. планування
2. аналіз
3. оцінка

інструменти
управління
1. адміністративні
2. економічні

4. регулювання
5. контроль

Рис. 1. Складові механізму управління фінансовою стійкістю комерційних
банків на макрорівні Джерело: побудовано автором на основі [1]
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Для чіткого розподілу функціональних обов’язків суб’єктів управління
та методів регулювання фінансової стійкості необхідно виділити в механізмі
управління фінансовою стійкістю банків відповідні блоки та елементи.
Кожний блок даного механізму складається з певних елементів, які, у свою
чергу, йому підпорядковані та визначають зміст того чи іншого блоку.
Складовими блоками механізму є такі [7, с. 48]:
- суб’єкти механізму управління фінансовою стійкістю комерційних
банків;
- об’єкт механізму управління фінансовою стійкістю комерційних
банків;
- процес управління фінансовою стійкістю комерційних банків, що
охоплює такі елементи: методи управління та інструменти управління.
Перший блок даного механізму охоплює суб’єктів управління, якими є
відповідальні особи чи групи осіб, органи банківського регулювання, які
уповноважені приймати управлінські рішення та вживати відповідні заходи
щодо здійснення регулювання, контролю за всіма стадіями процесу
управління фінансовою стійкістю банків. Суб’єкти управління мають
відповідати за ефективність і безперервність функціонування механізму
управління фінансовою стійкістю банків. Від компетентності управлінців,
якості менеджменту залежить рівень фінансової стійкості кожного банку.
Другий блок механізму охоплює об’єкт управління, яким є фінансова
стійкість комерційного банку, що визначається через такі характеристики:
рівень

капіталізації;

якість

активів;

якість

зобов’язань;

рівень

платоспроможності та ліквідності; рівень прибутковості; якість управління
капіталом, активами й зобов’язаннями, платоспроможністю, ліквідністю і
прибутковістю; рівень чутливості банку до ризиків і якість управління ними.
Третій блок механізму представлений процесом управління фінансовою
стійкістю комерційних банків, що має специфічні особливості як на
макроекономічному, так і на мікроекономічному рівнях.
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Першим із методів механізму управління є планування, що передбачає
постановку цілей і визначення стратегії й тактики досягнення основної мети –
забезпечення фінансової стійкості банку – та спрямоване на перетворення
стратегічної мети в конкретні значення фінансових показників через
використання відповідних інструментів.
Наступним методом механізму управління є аналіз основних складових
стійкості фінансового стану комерційного банку, який дозволяє встановити
причинно-наслідкові зв’язки різних аспектів діяльності банку. У банківській
практиці застосовують такі методики аналізу фінансової стійкості та
надійності

фінансово-кредитної

установи:

експрес-метод

на

основі

структурно-коефіцієнтного аналізу; експрес-метод на основі коефіцієнтного
аналізу; рейтингову систему [8, c .61].
В табл. 1 наведемо показники фінансової стійкості ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль» за 2012 – 2016 рр.
Таблиця 1
Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Райффайзен Банк
Аваль» за 2012 – 2016 рр., %
Показники

2012

2013

2014

2015

2016

2016\2012

Коефіцієнт надійності

0,144

0,153

0,200

0,18

0,22

0,076

Коефіцієнт фінансового

6,934

6,516

5,005

5,48

4,50

-2,434

0,126

0,133

0,167

0,15

0,18

0,054

0,505

0,515

0,436

0,08

0,11

-0,395

17,10

15,885

14,473

8,705

9,321

-7,779

-0,091

-0,223

-0,086

-0,017

0,014

0,105

важеля
Коефіцієнт участі власного
капіталу у формуванні
активів
Коефіцієнт захищеності
власного капіталу
Коефіцієнт мультиплікатора
статутного капіталу
Коефіцієнт захищеності
дохідних активів
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Провівши коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль» ми помітили, що половина розрахованих коефіцієнтів
знаходиться в межах оптимальних значень, а решта не досягає їх. Зокрема
коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу, який у 2015 р. дорівнював
лише 8,7 (нормативне значення 12 – 15) , проте вже у 2016 р. спостерігається
підвищення даного показника, що є позитивною тенденцією. Коефіцієнт
захищеності дохідних активів власним капіталом банку у 2016 році набув
додатного значення порівняно з попередніми роками, що є позитивною
динамікою. Це свідчить про те, що розмір власного капіталу за мінусом
недохідних активів покриває дохідні активи. Покращення показника
спричинене зростанням капіталу більшими темпами, ніж недохідних активів.
Більшість внутрішніх банківських методик, що застосовуються
комерційними банками в Україні, побудовані на основі коефіцієнтного
аналізу, зокрема і коефіцієнтний аналіз економічних нормативів НБУ. Але
дотримання економічних нормативів не завжди дає змогу зробити
обґрунтований та достовірний висновок щодо належного рівня фінансової
стійкості окремого комерційного банку. Методики, що базуються на
коефіцієнтному аналізі, доцільно застосовувати як акумулятори тривожних
сигналів для глибшого дослідження стійкості фінансового стану банку.
Використовуючи методику розрахунків

економічних

нормативів

Національного банку України щодо оцінки ліквідності установи комерційного
банку проведемо аналіз щодо виконання ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
трьох основних нормативів, а саме нормативу миттєвої ліквідності (Н4),
нормативу поточної ліквідності (Н5) та нормативу короткострокової
ліквідності (Н6).
Таким чином, як бачимо з табл. 2 упродовж 2012-2016 років ПАТ
«Райффайзен банк Аваль» виконував усі вимоги Національного банку України
щодо значень трьох обов’язкових нормативів ліквідності.
Також сучасні банківські установи для оцінки своєї діяльності
запроваджують рейтингові оцінки. Хоча для українських банків рейтинги є
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відносно новим інструментом, проте вони вже активно використовуються [3,
c .45].
Таблиця 2
Динаміка нормативів ліквідності ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль» за 2012 - 2016 роки
Період

Значення
норматив
у Н4, %

Відхилення
від рекомендованого
значення
( ≥20%)

Значення
нормативу
Н5, %

Відхилення
від рекомендованого
значення
( ≥40%)

Значення
норматив
у Н6, %

Відхилення
від
рекомендованого
значення
( ≥60%)

2012 рік

62,77

42,77

79,96

39,96

80,58

20,58

2013 рік
2014 рік

30,40
38,29

10,4
18,29

73,79
68,92

43,79
28,92

83,11
76,64

23,11
16,64

2015 рік

76,54

50,54

69,16

29,16

93,25

33,25

2016 рік

63,56

43,56

68,42

28,42

99,14

39,14

Контроль, як метод управління, полягає в перевірці відповідності
отриманих

результатів

діяльності

банку

запланованим

показникам,

оптимальні значення яких сприяють підвищенню рівня фінансової стійкості.
Для належного контролю за рівнем фінансової стійкості банків та ефективного
управління слід дотримуватися проходження всіх стадій контролю з боку як
органів нагляду, так і комерційних банків [2, c. 84].
Окрім використання методів, що застосовують суб’єкти управління
фінансовою стійкістю комерційних банків, у даному механізмі значне місце
належить інструментам управління. До таких інструментів слід віднести
економічні й адміністративні, що застосовують органи банківського нагляду,
регулювання та контролю для забезпечення фінансової стійкості банків.
Важливу роль у процесі управління фінансовою стійкістю відіграють
організаційна структура банку, а також рівень зв’язків як між елементами
структури, так і з клієнтами та акціонерами банку. Зокрема, від того, наскільки
забезпечена єдність інтересів та взаємозлагодженість дій управлінців,
залежатиме ефективність процесу управління фінансовою стійкістю. Тобто
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робота даного механізму визначається також рівнем організаційної стійкості
банку.
Механізм управління фінансовою стійкістю не є статичним утворенням,
а постійно перебуває в динамічному розвитку. На сьогодні для банківській
системи України актуальним постає питання пошуку нових засобів
забезпечення фінансової стійкості банків, зокрема через розроблення та
запровадження фінансових інновацій у банківську діяльність. Впровадження
фінансових інновацій у діяльність банку відбувається в контексті фінансового
інжинірингу, який являє собою процес розробки і застосування інноваційних
механізмів, технологій, інструментів і рішень у галузі фінансів для вирішення
проблем у системі фінансового управління для досягнення конкретних
фінансових цілей, зокрема забезпечення його фінансової стійкості [4].
Важливо

зауважити, що

нововведення

в банківському бізнесі

включають в себе не тільки технічні чи технологічні розробки, впровадження
нових послуг, нових фінансових інструментів, але й нових форм бізнесу та
управління, нових методів роботи на ринку [6, c. 60].
Фінансова

стійкість

є

фундаментальною

характеристикою

внутрішнього стану комерційного банку, який визначається здатністю
витримувати максимальний рівень непередбачуваних втрат і зберігати стан
ефективного функціонування. Це також і якісна характеристика фінансового
стану банку, для якого характерна достатність, збалансованість та оптимальне
співвідношення фінансових ресурсів за умов підтримання на достатньому
рівні ліквідності й платоспроможності, зростання прибутку та мінімізації
ризиків.
Отже, під управлінням фінансовою стійкістю банку, на наш погляд, слід
розуміти один з найбільш значущих функціональних напрямів системи
фінансового менеджменту фінансово-кредитної установи, який є системою
принципів та методів розроблення і реалізації управлінських рішень та
необхідною

передумовою

його

стабільного

розвитку,

пов'язаний

із

забезпеченням такого стану фінансових ресурсів і підтриманням фінансової
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рівноваги для забезпечення стабільного фінансово-господарського становища
банку як в поточній, так і в довгостроковій перспективі.
Висновки.

Проаналізувавши

засади

фінансової

стійкості,

слід

зазначити, що науковці не дійшли до єдиної думки при визначенні даного
поняття. Але, узагальнюючи різні точки зору, можна зробити висновок, що
фінансова стійкість є фундаментальною складовою фінансової стабільності
банку, показником, що характеризує ефективність реалізації банківських
продуктів та наданих послуг, а також визначає фінансово-економічний стан
банківської установи та її надійність на фінансовому ринку. Для забезпечення
фінансової стійкості комерційного банку досить важливим є узгодження
управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між усіма складовими
компонентами механізму управління фінансовою стійкістю. Все це позитивно
вплине на досягнення цілей банку та підвищення його конкурентної позиції на
банківському ринку.
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Вступ. Страховий ринок в Україні протягом останніх п’яти років
перебуває в турбулентному стані. У 2014-2017 роках погіршення економічної
та політичної ситуації у країні негативно вплинуло на стан страхового ринку.
Падіння купівельної спроможності як у роздрібних, так і в корпоративних
клієнтів призвело до скорочення обсягу страхового ринку й кількості
укладених договорів. Девальвація національної валюти, диспропорції у
банківській сфері, значні збитки в зоні АТО й низка інших факторів негативно
позначаються на маржинальності страхових операцій.
Попри наростаючу проблему зростання обсягів страхових виплат, що
призводить до консервативної тарифної політики і скорочення витрат загалом,
назріває системна глибока криза падіння обсягів страхового ринку у регіонах.
На відміну від міст-мегаполісів, в яких досить велика кількість суб’єктів
страхового ринку конкуруючих між собою, у регіонах представництво
страхових компаній та страхових продуктів є досить обмеженим. Проте
потенційному клієнту страхової компанії сьогодні вже недостатньо отримання
доступних консультаційних послуг страхового брокера. Для ухвалення
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рішення про укладання договору зі страховою компанією клієнту потрібне
глибоке усвідомлення необхідності враховуючи на низьку купівельну
спроможність, сприяння та допомогу при оформленні документів при настанні
страхового випадку і швидкість отримання страхових виплат. Тому специфіка
побудови ефективних каналів продажу страхових продуктів для ефективної
роботи компанії і оптимізації потреб потенційних споживачів страхових
послуг є актуальною.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблемам дослідження
специфіки діяльності страхового ринку та виявленню тенденцій його розвитку
присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний внесок
у висвітлення особливостей функціонування страхового ринку України та
побудови ефективних каналів збуту страхових послуг внесли вітчизняні вчені:
В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, М.М. Александрова, О.О. Терещенко, Л.М.
Горбач, О.Д. Заруба, С.С. Осадець Виявленню впливу фінансової кризи на
страхування присвятили свої праці М.В. Мних, О.О. Гаманкова, О.В.
Козьменко та інші. Проблеми функціонування та розвитку каналів збуту на
страховому ринку висвітлено і в закордонних наукових працях наступних
вчених: В.В. Ковальова, Д.Д. Хемптон, Є.Ф. Брігхем, А.І. Гінзбург, М.А.
Зайцева, Л. Рейтман, В.А. Сухова, Т.А. Федорова, А.К. Шахова.
Незважаючи на широке коло проблем, вирішення яких пропонується у
працях науковців, таке важливе питання, як побудова ефективних каналів
продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної роботи
страхової компанії та формування ефективного українського ринку страхових
послуг потребує подальших наукових досліджень. Метою написання даної
статті є розробка теоретичних положень і прикладних рекомендацій щодо
побудови ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для
забезпечення ефективної роботи страхової компанії. .
Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити ряд завдань,
зокрема з’ясувати сутнісну характеристику і сучасний зміст поняття
«страховий продукт», визначити основні тенденції ринку страхових послуг
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України та основні фактори сприйняття страхового продукту під час побудови
ефективних каналів збуту, дослідити існуючі канали збуту страхових
продуктів ринку страхових послуг у Хмельницькій області з метою виявлення
проблем ринку та визначення ефективних каналів збуту у перспективі.
Результати

дослідження.

Поняття

«страховий

продукт»

у

дослідженнях щодо проблем розвитку страхового ринку трактується з різних
позицій. Необхідність з’ясування суті цього поняття є необхідною умовою
успішної діяльності страхової організації, оскільки воно є базовою одиницею
її функціонування.
Аналізу розбіжностей між категоріями «страховий продукт» та
«страхова

послуга»

присвячено

ряд

наукових

праць,

зокрема

Г.Л. Піратовський у дисертаційному дослідженні на тему «Управління
розвитком суб’єктів страхового підприємництва» наголошує на тому, що ці
терміни характеризують предметну сферу діяльності страхової компанії,
мають певну схожість, але не є повними синонімами [7, с. 58]. Натомість
В.Тринчук у статті «Інвестиційна діяльність страхових компаній: стратегія та
пріоритети» акцентує увагу на тому, що є три наукові позиції щодо розуміння
взаємозв’язку між страховою послугою та продуктом [11] (рис. 1).
Узагальнюючи трактування науковців, приходимо до висновку, що
страховий продукт – формалізований перелік зобов’язань страховика щодо
надання компенсації за умови реалізації певних ризиків – настання страхової
події. Але при цьому застосовуються різні концепції щодо розуміння самої
сутності страхування – як інструменту компенсації ризиків, як гарантійного
інструменту в умовах браку інформації (інформаційна концепція) тощо.
Більшість науковців у сфері страхових послуг акцентує увагу на
матеріальному, тобто документальному втіленні страхового продукту у
вигляді договору чи стандартизованого полісу, зовнішній вигляд якого може
бути регламентований законодавчо чи оформлений як контракт, добровільна
угода. Вона є формалізованим описом страхового продукту, певною
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«обіцянкою» щодо його надання, але не його повним матеріальним втіленням
[6, с.93].

Концепції страхового продукту

компенсаційна

інформаційна
(фундатор –
В. Мюллер)

3-рівневого
страхового
продукту
(фундатор Халлер)

основою страхового продукту є ризикова
компенсація з боку страховика, яка ґрунтується
на ймовірності настання ризику погіршення
матеріального стану страхувальника і
компенсується можливістю здійснення
страхової виплати
страхувальнику надається не послуга, а
гарантія, яка забезпечується певним обсягом
інформації - страховий продукт є матеріальним,
а страхова послуга - інформацією
базовим рівнем страхового продукту є
очікування, що ризик не реалізується, оскільки
він є наслідком існування динамічного
середовища та процесів, до яких входять
соціальна, технічна та фінансова підсистеми

концепція
Д. Фарні

страховий продукт як система включає
ризикову, накопичувальну, забезпечувальну
підсистеми

Рис. 1. Основні концепції страхового продукту Джерело [11]

Отже, страховий продукт – це комплекс умов надання страхового
захисту за окремим об’єктом чи групою об’єктів убезпечення, що
зафіксований в угоді між страховиком та страхувальником та підкріплений
відповідним обсягом коштів (страхових резервів), з яких має бути здійснена
виплата страхувальнику, застрахованому чи вигодонабувачеві за умови
настання страхового випадку.
Визначення сутності структури та ключових характеристик страхового
продукту, що формують його якість, є першим кроком у розробці структурної
моделі якості страхової послуги, а також необхідною передумовою для
розробки системи каналів реалізації страхових продуктів, які були б адекватні
вимогам сучасного ринку та новим викликам, що постають перед
страховиками в Україні та світі.
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Незалежно від визначеного страховиком каналу продаж, для реалізації
певного страхового продукту їхнє просування передбачає:
- інформування потенційних споживачів про наявність страхового
продукту та його переваги;
- стимулювання продаж страхових продуктів за рахунок підвищення
привабливості іміджу страхової компанії;
- стимулювання збуту страхових продуктів за рахунок запровадження
системи знижок для страхувальників, премій для продавців страхових
продуктів, конкурсів, лотерей, реклами на місцях продаж тощо [9, с. 162-163].
Необхідно враховувати також те, що постійно виникають нові страхові
продукти, модифікуються існуючі, а певна їхня частина з різних причин зникає
з ринку. Цей процес відображається в життєвому циклі страхових продуктів,
який відрізняється від життєвого циклу, більшості товарів широкого вжитку.
Ця різниця пояснюється такими причинами:
–

по-перше, життєвий цикл страхового продукту є довшим, а реалізація

однотипних страхових продуктів може без значних їх змін тривати
десятиріччями;
–

по-друге, затрати страховика на початковій стадії життєвого циклу

страхового продукту набагато нижчі, порівняно з такими ж для більшості
товарів широкого вжитку;
–

по-третє,

строк

дії

договору

страхування

теоретично

може

багатократно перевищувати тривалість життєвого циклу страхового продукту.
Так, наприклад, може скластися ситуація, коли страховик відмовився від
продажу певного страхового продукт, та у страховому портфелі чинних
договорів страхування він ще зберігається [9, с. 164].
Очевидним є взаємозв’язок між страховими продуктами і системою їх
реалізації, яка пов’язана з якісними показниками страхового продукту.
Основними факторами сприйняття якості страхового продукту є:
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- доступність страхового продукту (простота його придбання у
страховика; територіальна близькість страхової компанії та її підрозділів до
клієнтів);
- репутація страхової компанії (ступінь довіру у споживачів до
страхових продуктів страховика);
- компетенція персоналу (наявність необхідної кваліфікації і знань у
співробітників страховика необхідних для успішної реалізації страхового
продукту, здатність швидкого та адекватного реагування співробітників
страховика на запити та потреби клієнтів);
- комунікація (повнота донесення до споживача-страхувальника
характеристик страхового продукту);
- унікальність страхового продукту (наявність у нього характерних
особливостей, які виділяють та відрізняють його від страхових продуктів, що
пропонуються конкурентами);
- лабільність страхового продукту (здатність змін умов контрактів і
тарифів на страховий продукт залежно від змін вимог ринку та індивідуальних
потреб страхувальників);
- цільова орієнтованість страхового продукту (врахування потреб і
запитів цільової клієнтури, дані щодо яких отримані в процесі дослідження
ринку) [5, с. 165-166].
Ринок страхових послуг в Україні є другим за рівнем капіталізації серед
інших небанківських фінансових ринків. У таблиці 1. представлено динаміку
кількості страхових компаній на ринку України, що подано в офіційній
статистиці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.
Таблиця 1
Кількість страхових компаній у 2014 – 2016 рр.*
№

Кількість страхових
компаній

1
2
1 Загальна кількість

Станом на
31.12.2014

Станом на
31.12.2015

Станом на
31.12.2016

3
382

4
361

5
310
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Відхилення 2016 року
від
2014
2015
6
7
-72
-51

1.1 в т.ч. СК «non-Life»
325
312
271
-54
-41
1.2 в т.ч. CК «Life»
57
49
39
-18
-10
Джерело: складено за даними Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг [3]

Аналізуючи дані таблиці бачимо, що кількість страхових компаній в
Україні зменшується. Так, за 2016 рік порівняно з 2015 роком, кількість
компаній зменшилася на 51 одиницю, а порівняно з 2014 роком –на 72 страхові
компанії. З них в СК «non-Life» скоротилася 41 компанія в порівнянні з 2015
та 54 – в порівнянні з 2014 роком, в CК «Life» скоротилися на 10 і на 18
порівняно з 2015 та 2014 роками. Це пояснюється тим, що страхові організації
мали розгалужену систему збуту, яка виявилася нерентабельною в умовах
сучасної економіки.
Попри

скорочення

кількості

страхових

компаній

в

Україні,

спостерігається зростання обсягів страхових премій. Це пояснюється:
1) зростанням обсягів валових страхових виплат у більшості основних
системоутворюючих видів страхування, а саме автострахування, страхування
майна, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ,
страхування життя, медичне страхування, тощо;
2) психологічним фактором, а саме усвідомленням необхідності
застосовувати страхування, оскільки ризикований характер суспільного
виробництва в Україні зростає і захист майнових інтересів фізичних та
юридичних осіб на випадок настання подій, перелік яких зафіксовано в
чинному законодавстві чи в страхових договорах, стає все важливішим, а
система страхового захисту від несприятливих подій та ризиків як фактор
запобігання набуває все більшої актуальності.
В Хмельницькій області за даними сайту Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг свої
послуги представляють 27 організацій, які мають 39 представництв, що
надають страхові послуги. В Хмельницькій області представлено всі види
обов’язкового і добровільного страхування, які визначені в Законі України
«Про страхування» [1].
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Найбільшу частку серед страхових продуктів Хмельницької області
займає автострахування, яке складає близько 46,97% в загальній структурі
видів чистих страхових премій. На другому місці в загальній структурі
страхових премій знаходиться страхування майна, а саме 184,33 тис.грн.,
тобто 12,51%. Третє місце посідає медичне страхування 136,81 тис. грн., тобто
9,28%. Страхування вантажів та багажу складає 126,42 тис.грн., тобто 8,57 %.
Страхування фінансових ризиків та страхування життя викликає
зацікавленість споживачів страхових продуктів Хмельницької області
приблизно в однакових частках – 7,50% та 7,81% відповідно. Інші види
добровільного страхування, зокрема страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ, страхування відповідальності перед третіми особам,
страхування

від

нещасних

випадків,

страхування

медичних

витрат,

страхування кредитів, страхування від нещасних випадків на транспорті та
інші види страхування знаходяться в стані розвитку та потребують нових
каналів збуту страхових послуг.
Аналізуючи ринок страхових послуг Хмельницької області варто
відмітити, що особливим видом страхування, який активно розвивається та
поширюється в регіоні є агрострахування. Результати проекту, який має на
меті покращення доступу до фінансування для малих та середніх
сільгоспвиробників, організації члена групи Світового Банку IFC «Розвиток
фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії», виявили, що
беззаперечним лідером агрострахування в Україні у 2016 році була
Хмельницька область [8].
У 2016 у Хмельницькій області було укладено 95 договорів на площах
115,2 тис. га. За нею йдуть Полтавська, Херсонська, Дніпропетровська та
Тернопільська області. Обсяг страхових виплат по агрострахуванню у
Хмельницькій області склав 4,4 млн грн тоді як у Харківській – 2,7 млн грн, у
Тернопільській – 2,1 млн грн. [8].
На побудову системи каналів збуту страхових послуг в Хмельницькій
області впливає ряд факторів, представлених у таблиці 2.
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Таблиця 2
Фактори впливу на зміну попиту і пропозиції страхових послуг на
регіональному рівні
Фактори впливу на зміну попиту на страхові
Фактори впливу на зміну пропозиції
послуги
страхових послуг
– Чисельність населення регіону та його
– Кількість страхових компаній та
сезонні міграції
структурних підрозділів страховиків, котрі
– Наявність
у
регіоні
суб’єктів діють у регіоні
господарювання з ризиковим характером
– Ступінь
розвитку
регіональної
виробництва й об’єктів підвищеної небезпеки агентської мережі страхових компаній і їх
– Кількість
потужних
промислових структурних підрозділів
підприємств та підприємств малого і
– Наявність у регіоні кваліфікованих
середнього бізнесу в регіоні
страхових брокерів
– Ступінь
розвитку
транспортної
– Розроблення
й
використання
інфраструктури залежно від виду транспорту, страховими компаніями регіональних
що переважає у регіоні (залізничний, програм з окремих видів страхових послуг
автомобільний, авіаційний, трубопровідний)
– Достатня кількість кваліфікованого
– Особливості клімату та ландшафту регіону персоналу страхових компаній у регіоні
– Наявність у регіоні розвиненої мережі
– Проведення страховими компаніями
підприємств туристичного бізнесу, котрі ефективного страхового маркетингу з
пропонують активні види відпочинку метою виявлення нових каналів реалізації
(гірськолижний спорт, дайвінг, альпінізм)
страхових послуг у регіоні
– Розвиненість кредитного ринку регіону
– Диверсифікація страхових послуг
– Наявність професійної страхової реклами
– Величина активів та страхових резервів
в регіоні
регіональних страхових компаній
– Доступність і прозорість інформації щодо
– Застосування у страховій діяльності
основних показників діяльності страхових новітніх технологій щодо реалізації
компаній, яких діють у регіоні
страхових послуг
– Функціонування на регіональному ринку
– Здійснення
ефективної
страхової
висококваліфікованих
страхових реклами з метою забезпечення у регіоні
посередників
прозорої інформації про страхові послуги
– Ступінь страхової культури населення
регіону
*Джерело: систематизовано автором на підставі [4, с. 359, 11, с.47]

Наріжним каменем, який забезпечує успіх реалізації страхового
продукту є якість обслуговування страхувальника, яка насамперед, залежить
від характеру його взаємодії зі страховиком. Адже страхувальник оцінює
страховий продукт не лише за його характеристиками як такими, але й і з точки
зору поведінки особи (страховика, страхового чи нестрахового посередника),
яка йому цей страховий продукт пропонує. В результаті взаємодії зі
страховиком або страховим чи нестраховим посередником у страхувальника
складається враження не лише про страховий продукт, але й про компанію, яка
йому його пропонує, що може вплинути на його бажання придбавати/не
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придбавати певний страховий продукт. Саме тому, при реалізації страхових
продуктів необхідно пам’ятати, що належним чином налагоджена взаємодія в
тандемі «страховик–страхувальник», в разі повного і якісного задоволення
страховиком очікувань страхувальника, гарантує успішність підприємницької
діяльності страховика.
Висновки. Проаналізувавши ринок страхових послуг України та
Хмельницької області спостерігаємо, що стан ринку є нестійким і для його
нормалізації страховим організаціям, які займаються розповсюдженням
страхових продуктів в областях України, і в Хмельницькій області зокрема
варто оновити та модернізувати систему каналів збуту страхових продуктів з
метою покращення загального фінансово-економічного стану компаній та
покращення загальних тенденцій на страховому ринку.
Основними недоліками ринку страхування Хмельницької області є:
‒

обмежена пропозиція страхових продуктів у спеціалізованих

установах;
‒

недовіра населення до об'єктів вкладання страхових коштів;

‒

проблеми

з

отриманням

страхових

виплат,

зумовлені

необумовленими у договорі причинами;
‒

недостатність кваліфікованих фахівців страхової справи, що

можуть надати достатню інформацію про страховий продукт за потребою
споживача;
‒

недостатнє розуміння "калькулятора" страхових виплат;

‒

зниження рівня довіри до страхових компаній з точки зору їх

"зникнення" з ринку;
‒

відсутність законодавчих норм щодо необхідності страхування;

Для зменшення впливу цих негативних моментів для страхових
організацій, що працюють на теренах Хмельницької області важливим
моментом є удосконалення системи реалізації страхових продуктів.
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Результати проведеного дослідження дозволили зробити висновок, що
для страхових компаній, які працюють в Хмельницькій області, з метою
розширення каналів збуту страхових послуг, рекомендуємо займатися:
1) популяризацією страхових продуктів шляхом проведення практичних
семінарів та тренінгів, де буде проводитися роз’яснювальна робота з питань
переваг, перспектив та особливостей використання страхових продуктів;
2) поширенням корпоративного страхування;
3) розширенням пропозицій соціального пакету, в тому числі за рахунок
медичного страхування;
4) поширення рекламної інформаційної продукції, з метою підвищення
пізнаваності бренду страхової компанії.
Одним з інноваційних каналів реалізації страхових продуктів в
Хмельницькій області може виступати поширення інформації в мережі
Інтернет.
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review the existing mechanism of state
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intermediation. Systematized scientific and
practical arguments to establish essential
regulator domestic financial market. It has
been carried out the structural and logical
scheme of crisis model of state regulation of
financial intermediation in Ukraine, where the
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reorganized into departments in the structure
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Вступ. Питання формування мегарегулятора діяльності вітчизняних
фінансових посередників не втрачає своєї актуальності. Сьогодні у світі
відзначається тенденція створення мегарегулятора. Результативна діяльність
зарубіжних органів управління змушує задуматися про те, чи ефективно діють
державні органи влади в Україні та дослідити переваги та недоліки
формування мегарегулятора. На даний момент часу в нашій країні діють три
регулятори фінансового ринку, які чітко розмежовані за суб’єктами
регулювання, що характерно для нерозвинених фінансових ринків та не сприяє
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гармонійному розвитку його окремих секторів.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблематика державного
регулювання функціонування національного фінансового ринку в цілому та
діяльності фінансових посередників зокрема, посідає важливе місце у
наукових працях українських та іноземних науковців. Вагомі дослідження у
цій сфері зробили О. Брегеда, Г. Карчева, О. Петрик, С. Савлук, та ін. Однак
зважаючи на скрутне становище фінансового ринку України в умовах
політико-економічної кризи, варто ще раз переглянути питання доцільності
створення в сучасних умовах мегарегулятора фінансового ринку та окреслити
шляхи удосконалення державного регулювання фінансового посередництва.
Завданням наукового дослідження є визначення доцільності створення
мегарегулятора вітчизняного фінансового ринку та надання практичних
рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного регулювання
фінансового посередництва в Україні.
Результати дослідження. Ідея створення мегарегулятора активно
запроваджується з кінця 80-х років ХХ сторіччя (у 1986 р. такий орган
створила Норвегія, а у 1988 р. – Ісландія і Данія). Відповідно до звіту
видавництва Central Banking з 1994р. по 2006 р. кількість країн, де нагляд за
діяльністю банківських установ сконцентровано в єдиному органі, зросла з 3
до 45. У табл. 1 наведені дані про діючі мегарегулятори у різних країнах світу.
Їх аналіз свідчить, що, по-перше, значна кількість мегарегуляторів діє на
компактних ринках невеликих країн, а по-друге, їх функції переважно (в 7
випадках із 11) обмежені наглядом за фінансовим сектором [2].
Таблиця 1
Мегарегулятори фінансових ринків та їх функції
Країна, рік
створення

Мегарегулятор

Функції мегалятора

Мегарегулятори, які виконують наглядові функції та розробку правил
Австралія,
1998

Australian Securities and Investments
Два
мегарегулятори
–
Australian
Commission,
Securitiesand Investments Commission
AustralianPrudentialRegulationAuthority (регулювання та нагляд галузі цінних
паперів та інвестиційних трастів, захист
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інвесторів у всіх фінансових галузях,
включаючи
відносини
страхових
компаній та банків з клієнтами) та
Australian Prudential Regulation Authority
(встановлення пруденційних стандартів та
нагляд щодо банків, страхових компаній,
пенсійних
фондів,
небанківських
кредитних організацій) – перебуває
спільно з ЦБ, під координуючим впливом
ради фінансових регуляторів (Council of
Financial Regulators)
Канада,
1987

Office of the Superintedent of the
Financial Institutions

Встановлення регулятивних правил та
нагляд за фінансовими інститутами у
випадку їх реєстрації на федеральному
рівні (банки, небанківські кредитні
організації, страхові організації, трасти,
інститути
приватного
пенсійного
забезпечення)

Сінгапур

Monetary Authority of Singapore

Регулювання фінансового сектору, у тому
числі виконання функцій Центрального
банку, а через структурний підрозділ
Financial Supervisio nGroup – функцій
нагляду та регулювання фінансового
сектору (банки, страхові компанії, галузь
цінних паперів)

Мегарегулятори, які виконують лише (або переважно) наглядові функції
Японія,
1998

Financial Supervisory Agency

Нагляд
за
банками,
страховими
організаціями та галуззю цінних паперів
(у тому числі проведення перевірок та
фінансових розслідувань, застосування
санкцій)

Корея,

Financial Supervisory Commission

Нагляд за банками, небанківськими
фінансовими інститутами, галуззю цінних
паперів, страховими інститутами

Hungarian Banking and Capital Market
Supervision

Нагляд за банками та галуззю цінних
паперів

Danish Financial Supervisory Authority

Діє як «секретаріат» (виконуючи функції
зовнішніх зв’язків та забезпечення) для
трьох відомств (Danish Securities Council,
Danish Insurance Council, Danish Pension
Market Council), кожне з яких є
наглядовим органом для галузі цінних
паперів, страхування та приватного
пенсійного забезпечення відповідно

1988
Угорщина,
1996
Данія,
1988
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Норвегія,

Banking, Insurance and Securities
Commission

Нагляд за банками, небанківськими
фінансовими інститутами, галуззю цінних
паперів,
страховими
інститутами,
пенсійними фондами

Швеція,
1991

Swedish Financial Supervisory
Authority

Нагляд за банками та іншими кредитними
організаціями,
інститутами
цінних
паперів, інвестиційними фондами

Фінляндія

Financial Supervision

Нагляд за банками та іншими кредитними
організаціями,
інститутами
цінних
паперів,
інвестиційними
фондами,
страховими
компаніями,
ринками,
депозитарною інфраструктурою

ПАР,

Financial ServisesBoard

Наглядові та «консультуючі» функції
щодо фінансового сектору, крім банків
(інститутів цінних паперів, страхування,
приватного пенсійного забезпечення,
трастів)

1986

1990

Джерело: [2]

Отже, мегарегулятором найчастіше виступає спеціально створений
колегіально керований орган, підзвітний, але не підпорядкований центральній
владі (уряду або Міністерству фінансів, рідше – президенту або парламенту),
що виключає можливість втручання в його поточну діяльність. Як правило, це
юридична особа спеціальної організаційно-правової форми, що поєднує
функції регулювання (право встановлення) і нагляду (правозастосування) на
фінансових ринках. Мегарегулятор є незалежним неурядовим органом,
фінансується винятково або переважно з позабюджетних джерел і не володіє
правом законодавчої ініціативи [7].
Процес створення мегарегуляторів діяльності фінансових установ
спостерігається в основному в економічно розвинутих країнах світу, але
передумови та особливості формування моделі такого фінансового регулятора
в усіх країнах, де він запроваджений, різні.
Країни СНД (Казахстан, Росія) також реорганізовують діяльність
множинних фінансових регуляторів і створюють мегарегулятори. Казахстан
на початку 2004 р. створив Агентство з регулювання та нагляду фінансового
ринку та фінансових організацій. Основними підрозділами агентства є:
департамент законодавства, департамент ліквідації фінансових організацій,
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департамент стратегії та аналізу, підрозділ міжнародних зв’язків, бухгалтерія,
підрозділ ліцензування, підрозділ захисту прав клієнтів [3].
З 1 вересня 2013 р., відповідно до федерального закону № 251-ФЗ «Про
внесення змін в окремі законодавчі акти РФ у зв’язку з передачею
Центральному банку РФ повноважень з регулювання, контролю і нагляду у
сфері фінансових ринків», в Росії розпочав працювати мегарегулятор
фінансового ринку, що створений в рамках Банку Росії. Мегарегулятором
стала Служба Банку Росії з фінансових ринків. Крім нагляду за діяльністю
банків, до її функцій належить контроль за небанківськими фінансовими
організаціями, такими як страхові компанії, компанії з управління активами,
пенсійні фонди, брокерські компанії, мікрофінансові організації [4].
Ідея створення єдиного органу нагляду за фінансовим ринком в Україні
з’явилася ще у 2004 р. Відповідно до «Концепції Державної цільової
економічної програми модернізації ринків капіталу України» мегарегулятор
доцільно створити через злиття НКЦПФР, Нацкомфінпослуг та виділеного зі
складу НБУ департаменту, який відповідає за банківський нагляд [1, с. 65-66].
За цією концепцією був складений законопроект про формування
мегарегулятора, який об’єднував би повноваження Міністерства фінансів,
Національного

банку

України,

Держфінпослуг

та

ДКЦПФР.

Цей

законопроект не був виставлений на розгляд громадськості і не мав підтримки
серед вітчизняних фінансистів та економістів. Крім того, у програмі
діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» від 04.02.2005 р.
було заплановано створити єдиний фінансовий регулятор ринку цінних
паперів і небанківського фінансового сектору та забезпечення належного
рівня співпраці із Національним банком України на підставі використання
нормативних документів ЄС та міжнародних стандартів. Програмою
передбачалося

підвищення

рівня

організації

діяльності

фінансових

регуляторів та саморегулівних організацій, що працюють на фінансовому
ринку України [5]. Відповідно до Концепції становлення та розвитку
фінансового ринку України на 2006-2010 рр. передбачено створення єдиного
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регулятора фінансового ринку із особливим статусом, проте не було
визначено кола його повноважень [6]. У 2008 р. першочерговим завданням
уряду

України

визначено

формування

нової

системи

фінансового

регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ [8, с. 47].
Аргументація тверджень щодо необхідності створення мегарегулятора
діяльності фінансових посередників в Україні наведена у табл. 2.
Ми розділяємо позицію, що фінансовий мегарегулятор варто створити
на базі Нацбанку, а Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг та Національну комісію з цінних паперів та
фондового ринку реорганізувати в департаменти в структурі НБУ і
підпорядкувати НБУ, а саме:
1) Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг реорганізувати у Департамент, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
основна функція – забезпечення регулювання та нагляду за
діяльністю небанківських фінансових посередників.
2) 2) Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку – у
Департамент цінних паперів та фондового ринку, основна функція –
здійснення державного регулювання та контролю за діяльністю
суб’єктів ринку цінних паперів.
Таблиця 2
Систематизація науково-практичної аргументації
щодо створення мегарегулятора діяльності фінансових посередників в
Україні
№
з/п
1.

Критерій

Суть

Причини
створення

1. особливістю сучасного фінансового ринку є те, що
розмиваються межі між окремими його секторами (наприклад,
банківським та страховим), відбувається взаємопроникнення
секторів;
2. оновлена угода Базель ІІ вимагає перегляду існуючих підходів
до нагляду за банківськими установами у напрямку забезпечення
повного та всебічного контролю за діяльністю банків. Вона
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№
з/п

1.

3.

4.

Критерій

Суть

акцентує увагу на необхідності посилення контролю за діяльністю
банків на ринку цінних паперів.
Концепції
1. створення єдиного державного органу регулювання
створення
фондового, товарного ринків та ринків фінансових послуг на базі
НКЦПФР, шляхом приєднання до неї Нацфінпослуг. Згідно з
цим варіантом, створюється не єдиний фінансовий регулятор, а
певний гібрид, до функцій якого не включено контроль за
банківською діяльністю, проте входить контроль над товарними
біржами.
2. введення змін у системі регулювання в кілька етапів, а саме:
перехід від регулювання компаній до регулювання операцій на
фінансовому ринку в межах кожного регулятора й об’єднання
НКЦПФР і Нацфінпослуг; чіткий розподіл обов’язків щодо
регулювання між діючими регуляторами; підготовка
нормативної бази для створення мегарегулятора шляхом
передачі функцій банківського нагляду об’єднаним НКЦПФР і
Нацфінпослуг.
3. створення мегарегулятора на базі Нацбанку, шляхом
входження до нього НКЦПФР і Нацфінпослуг, а потім його
відокремлення в самостійний орган, як це було зроблено в
Казахстані.
Аргументи
1. дозволяє більш ефективно діагностувати та попереджувати
«за» створення розподіл ризиків між фінансовими посередниками та окремими
мегарегулятора сегментами фінансового сектору;
2. може більш ефективно розробляти політику щодо ризиків,
діючи на фінансові посередники, які входять до їх складу, а також
розвивати адекватні підходи до моніторингу подібних фінансових
продуктів і послуг незалежно від того, який фінансовий інститут
їх надає;
3. використання призведе до досягнення узгодженості в
діяльності регулятивних органів, усунення дублювання
наглядових функцій, використання єдиних підходів, методів і
форм нагляду, єдиного інформаційного забезпечення, посилить
відповідальність регулятора за прийняті рішення;
4. всеохоплюючий моніторинг фінансового ринку;
5. низький рівень координації дій органів регулювання і нагляду;
6. економія державних коштів, консолідація людських ресурсів,
технічного забезпечення, зменшення обсягу звітності фінансових
організацій, які виникають внаслідок об’єднання управлінських
структур, використання єдиних стандартів і підходів до
організації єдиного наглядового органу.
Аргументи
1. недостатня «зрілість» фінансового ринку України та низький
«проти»
рівень взаємопроникнення на ньому;
створення
2. відсутність єдиної бази даних фінансових установ;
мегарегулятора 3. відсутність макропруденційного нагляду за діяльністю
фінансових посередників на фінансовому ринку;
4. значні витрати на запровадження інтегрованої системи
фінансового нагляду.
Джерело: складено автором
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Аргументами на користь такого твердження є те, що: 1) Національний
банк України має найбільший досвід роботи (дата заснування – 1991 р.)
порівняно з іншими наглядовими органами у сфері фінансового ринку
(Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку була утворена у
1995 р., Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг створена у 2002 р.); 2) в Україні кваліфікація
персоналу в наглядових структурах НБУ є досить високою, а їхній статус та
діяльність регулюється достатньо сучасним, з погляду міжнародних
стандартів, банківським законодавством; 3) НБУ має більшу, ніж будь-яка
інша державна структура, автономію, а це означає – і вагоміший захист від
економічного й політичного тиску та втручання у виконання своїх функцій; 4)
у центрального банку наявні усі інструменти впливу на діяльність фінансових
посередників; 5) НБУ виступає кредитором останньої інстанції для банків і у
випадку фінансових негараздів відповідальність за подолання їх наслідків
лягає на центральний банк. У зв’язку з цим ми розробили структурно-логічну
схему механізму антикризового державного регулювання фінансового
посередництва в Україні (рис. 1), де НБУ виступає мегарегулятором
діяльності вітчизняних фінансових посередників.
Відповідно до наведеної схеми основними методами та інструментами
антикризового державного регулювання розвитку фінансового посередництва
в Україні є :
1. прямі:
1.1.

рефінансування фінансових посередників передбачає забезпечення

Національним банком України їх додатковими резервами на кредитній основі;
1.2.встановлення мінімальних резервів фінансових посередників – це
інструмент

грошово-кредитної

політики,

сутність

якого

полягає

в

установленні обов’язкової норми ресурсів, яку комерційні банки повинні
зберігати в центральному банку у відсотках до залучених депозитів. Такий
фінансовий інструмент Національний банк України може використовувати
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для підтримання ліквідності фінансових посередників і для регулювання
грошової маси в обігу;
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ

Мета: формування сприятливого середовища для створення, розвитку вітчизняних фінансових
посередників завдяки нагляду за їх фінансовим станом та додержання ними норм чинного законодавства,
захист інтересів споживачів фінансових послуг, забезпечення стабільності функціонування ринку
фінансових послуг та національної економіки загалом.

Застосування
заходів впливу в
разі порушення
фінансовими
посередниками
чинного
законодавства.

Непрямі

Ведення державних
реєстрів
фінансових
посередників
та
ліцензування
діяльності
з
надання
Нормативноправове
регулювання
діяльності
фінансових
посередників.
Нагляд за
діяльністю
фінансових
посередників.

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ

ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Національний банк України – мегарегулятор

Суб’єкт

Прямі

Завдання: забезпечення розвитку конкурентного середовища та подолання фінансово-економічних
диспропорцій у діяльності фінансових посередників, прогнозування фінансової нестабільності,
забезпечення прозорості їх функціонування, стимулювання інвестиційного попиту, виявлення порушень
чинного законодавства та притягнення до відповідальності порушників, сприяння інтеграції фінансових
посередників у світовий фінансовий ринок.
1) рефінансування
фінансових
посередників;
2) встановлення
мінімальних
резервів
фінансових
посередників;
3) випуск власних
зобов’язань НБУ;
4) підвищення
облікової
ставки.
1) реструктуризац
ія
податкових
зобов’язань;
2) коригування
системи
оподаткування
фінансових
посередників;
3) закриття
збиткових філій та
відділень;
4) введення
тимчасових
адміністрацій.

Об’єкти

Фінансові
посередники
Банківські
фінансові
посередники
Небанківські
фінансові
посередники
(парабанки):
- страхові
компанії;
- недержавні
пенсійні фонди;
- кредитні
спілки;
- ломбарди;
- фінансові
компанії.

Рис. 1. Схема механізму антикризового державного регулювання розвитку
фінансового посередництва в Україні Джерело: розроблено автором
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2. непрямі:
1) для зменшення негативного впливу наслідків політико-економічної
кризи Національний банк України може здійснювати випуск власних
боргових зобов’язань, таких як облігації, векселі з метою отримання
додаткових

фінансових

ресурсів

для

рефінансування

фінансових

посередників;
2) підвищення центральним банком облікової ставки стимулює
приплив короткострокових капіталів у країну з тих країн, де облікова ставка
нижча, і сприяє таким чином поліпшенню стану платіжного балансу і
зростанню обмінного курсу національної валюти. У разі зниження
центральним банком облікової ставки має місце відплив капіталів із країни у
ті країни, де облікова ставка вища, що зумовлює падіння обмінного курсу
національної валюти.
2.1.реструктуризація податкових зобов’язань – це відстрочення або
розстрочення сплати податкового боргу, накопиченого платником податків
станом на встановлену дату, а також його часткове списання. Мета
застосування такого фінансового інструменту центральним банком – надати
платнику можливість своєчасно виконувати свої зобов’язання перед
бюджетом та уникати подальшого накопичення боргів. Шляхом проведення
поступових розрахунків з бюджетом, платники отримують можливість вийти
із скрутного фінансового становища, залишитися платоспроможними,
зберегти робочі місця працюючим.
2.2. коригувати систему оподаткування фінансових посередників
необхідно з метою зниження вартості фінансових послуг таких установ;
2.3. закриття збиткових філій та відділень варто здійснювати з метою
уникнення банкрутства фінансової установи в умовах кризи;
2.4. введення тимчасових адміністрацій – це непрямий фінансовий
інструмент Національного банку України, який необхідний для тимчасового
управління фінансовим посередником з метою збереження його капіталу та
активів, докладної оцінки його фінансового стану і вжиття відповідних заходів
153

щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог чинного
законодавства,

відновлення

його

платоспроможності

та

ліквідності,

стабілізації діяльності фінансової установи, усунення виявлених порушень,
причин та умов, що призвели до погіршення фінансового стану.
Висновки.

Трансформація

фінансового

нагляду

і

державного

регулювання за діяльністю фінансових посередників в Україні дасть змогу
забезпечити ефективний розвиток національного фінансового ринку.
Оскільки фінансове посередництво суттєво впливає на системні ризики
фінансового ринку, зокрема, і фінансової системи в цілому, комплексний
нагляд мегарегулятора за їх діяльністю буде сприяти ефективності та
стабільності функціонування національної економіки країни.
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СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
Анотація. У статті розкрито сутність
кредитної політики банку, розглянуто
фактори її формування. Визначено основні
елементи механізму формування та
реалізації кредитної політики банку,
розроблено схему механізму формування
кредитної політики комерційного банку.
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Abstract.The article reveals the essence loan
policy, the factors of its formation. The main
elements of the mechanism of formation and
implementation of loan policy, scheme of the
formation mechanism of credit policy of
commercial banks..
Keywords: bank strategy, creditpolicy, the
formation mechanism ofc redit policies,
solvency.

Вступ. У своїй кредитній діяльності комерційні банки пов'язані з
клієнтами та партнерами. В зв'язку з цим сфера кредитування розширюється
та створюються нові кредитні продукти, виокремлюються форми та методи
кредитування. Постійне забезпечення оптимального рівня кредитного ризику
з одночасним досягненням планового рівня прибутку від кредитних вкладень
в умовах нестабільності зовнішнього середовища вимагає запровадження в
банках обґрунтованої кредитної політики, яка б базувалась на достовірності
аналізу даних поточної ситуації та можливих шляхів її розвитку в
майбутньому, на можливості банку оперативно реагувати на зміну факторів,
що впливають на ринок кредитних послуг. Кредитна політика створює основу
всієї роботи банку з розміщення ресурсів відповідно до загальної стратегії
його діяльності. Розробка кредитної політики особливо необхідна в умовах
кризової ситуації, коли банку доводиться адаптуватися до нових, постійно
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змінних умов функціонування.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблематика формування
та реалізації кредитної політики посідає важливе місце у наукових працях
українських та іноземних науковців. Авторами цих праць є Бутинець Ф. Ф.,
Васюренко О. В., Валравен К., Герасимович А. М., Панова Г. С. та інші. Тому,
поняття механізму формування та реалізації кредитної політики не є новим для
економічної науки, але на сьогодні немає достатніх підстав вважати його
ґрунтовно дослідженим.
Завданням наукового дослідження є аналіз складових механізму
формування та реалізації кредитної політики комерційного банку в Україні.
Результати дослідження. Механізм формування та реалізації кредитної
політики банку представляє собою систему дій та організаційно-економічних
прийомів, інструментів впливу, за допомогою яких вводиться в дію процес
кредитування; регулювання даного механізму здійснюється відповідно до
принципів маневреності, оптимальності, ефективності та правомірності [6, с.
46].
Основними елементами механізму формування кредитної політики
банку можна вважати:
‒ цілі кредитної діяльності банку, що проявляються у формуванні
стратегії та тактики кредитування, розробці цільових проектів, планів
розвитку тощо;
‒ принципи організації кредитної діяльності та формування кредитної
політики;
‒ фактори, що визначають кредитну політику банку;
‒ кількісні характеристики кредитної діяльності: обов’язкові, що
встановлені чинним законодавством, та ті, що приймаються до виконання
правлінням банку;
‒ якісні характеристики кредитної політики та кредитних продуктів
банку.
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Результатом успішної взаємодії всіх елементів механізму формування
кредитної політики банку є розробка кредитної політики, механізм ефективної
реалізації якої передбачає у своїй структурі наявність двох наступних
ланцюгів:
‒ механізм фінансового забезпечення кредитної політики, основними
елементами якого є джерела формування кредитних ресурсів, форми та методи
залучення коштів;
‒ механізм

банківського

кредитування,

що

реалізується

через

різноманітні кредитні процедури та види кредитних продуктів.
Схематично механізм формування кредитної політики показано на рис.
1.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ:
- формування та оптимізація кредитного потенціалу банку;
- побудова системи ризик-менеджменту в сфері кредитування;
- підвищення ефективності кредитних операцій;
- удосконалення структури органів управління банку.

ПРИНЦИПИ:
- маневреність;
- оптимальність;
- ефективність;
- правомірність

ФАКТОРИ:
- макроекономічні;
- фактори, що пов’язані з діяльністю
позичальників банку;
- мікроекономічні.

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- законодавчо встановлені нормативи;
- внутрішня система лімітів тощо.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- якість кредитного портфелю;
- якість окремих кредитних продуктів;
- прийнятність рівня кредитного ризику;
- рівень дохідності;
- розмір отриманих збитків від кредитної діяльності.
Рис. 1. Механізм формування кредитної політики банку Джерело: побудовано
автором
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Слід зазначити, що поділ всього механізму формування та реалізації
кредитної політики банку на окремі елементи є досить умовним, адже всі
складові даного механізму тісно взаємодіють між собою, одночасно
виконуючі функції різних за економічною сутністю компонентів.
У зв’язку із цим цілі кредитної діяльності банку визначають кількісні
та якісні характеристики його розвитку, оцінка ступеня досягнення яких
дозволяє говорити про ефективність кредитної політики банку. Основним
моментом при розробці кредитної політики є правильна постановка мети та
вибір відповідних інструментів для її реалізації. При цьому для кожного банку,
перш за все, повинні бути зрозумілими та чіткими цілі його кредитної
діяльності.
На макроекономічному рівні метою кредитної політики країни, що
проводиться банками на чолі з Національним банком України, є підтримка
стабільності

грошово-кредитної

системи

та

забезпечення

стійкого

поступального розвитку економіки.
На

мікроекономічному

рівні

цілі

кредитної

політики

тісно

взаємозв’язані і обумовлені стратегією банку в сфері кредитної діяльності.
Під стратегією банку слід розуміти загальний напрям досягнення
поставленої мети та ухвалення управлінських рішень. Разом з тим стратегію
розглядають як загальний комплексний план, що забезпечує здійснення місії
та досягнення цілей діяльності банку. Стратегія визначає цілі та основні
шляхи їх досягнення, забезпечуючи дотримання єдиного напряму дій.
Отже, стратегія визначає мету перспективного розвитку, межі дій і
управлінських рішень.
До основних стратегій розвитку банку належать:
– кредитно-інвестиційна (види, умови, обсяги і структура активних
операцій, а також способи та засоби їх проведення і поведінки банку на
відповідних сегментах ринку банківських послуг);
– депозитно-акумуляційна (види, умови, обсяги і структура пасивних
операцій, зміст яких полягає у формуванні власних (власного капіталу) та
158

позикових (залучених) коштів, а також поведінка банку на відповідних
сегментах ринку, що враховує вплив зовнішніх і внутрішніх факторів);
– дивізіональна (регіональна, продуктова, споживча) – способи адаптації
кредитно-інвестиційної та депозитно-акумуляційної стратегій залежно від
особливостей регіону, продукту або конкретного кола споживачів [4, с. 154155].
Виходячи з цього, до цілей кредитної політики банку можна віднести:
формування та оптимізація кредитного портфелю банку; побудова системи
управління ризиками в сфері кредитування; підвищення ефективності
кредитних операцій; удосконалення структури органів управління кредитною
діяльністю банку.
Поставлені цілі можуть бути досягнуті лише при дотриманні наступних
принципів формування кредитної політики банку:
– цільова спрямованість, тобто встановлення початкових цілей та чітке
їх дотримання;
– маневреність, як здатність швидко реагувати на зовнішні та внутрішні
фактори впливу на кредитну політику;
– оптимальність, тобто здатність скоординувати інтереси учасників
кредитних відносин;
– ефективність, що оцінюється мірою досягнення цілей формування
кредитної політики;
– правомірність, як чітка відповідність чинному законодавству.
У принципах формування кредитної політики банку знаходить своє
відображення власне економічна природа діяльності банку в суспільстві. Адже
банки в економіці будь-якої країни виступають в трьох основних якостях: як
звичайне підприємство, що прагне максимізувати свої прибутки; як сектор
економіки, в якому задіяна значна частина трудового потенціалу держави, та
як важливий інститут макроекономічного впливу на фінансовий сектор
держави. Загальна мета діяльності банку повинна визначати пріоритети його
політики з позиції прибутковості, рентабельності, ліквідності, мінімізації
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ризику, оптимізації кредитного портфеля. Основна мета працівників банку –
це підвищення рівня поточних доходів. А державу, аналізуючи діяльність
банку, цікавить, перш за все, його надійність та стабільність. Слід підкреслити,
що не може існувати єдиної кредитної політики для всіх без виключення
банків. Кожен конкретний банк має формувати свою власну кредитну
політику, враховуючи економічну, політичну, соціальну ситуацію в регіоні
його функціонування або беручи до уваги всю сукупність зовнішніх та
внутрішніх ризиків, що впливають на роботу даного банку.
Сукупний ризик банку підвищується, якщо він або не має власної
кредитної політики, або користується кредитною політикою невисокої якості
(суперечливою, нечіткою), або не зміг довести її положення до відома
конкретних виконавців, що ставить під сумнів можливість її реалізації.
При розробці кредитної політики банкам доводиться враховувати цілу
низку факторів, що мають безпосередній вплив на їх діяльність. Фактори, що
визначають кредитну політику банку, залежно від рівнів її здійснення,
розділяють на три групи: фактори зовнішнього впливу, внутрішнього та
фактори, що пов’язані із діяльністю його клієнтів (рис. 2).
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Фактори зовнішнього
впливу (макроекономічні)

1. Загальний економічний
стан країни.
2.Грошово-кредитна
політика держави.
3.Зовнішні кредитні ризики

Фактори, що пов’язані з
діяльністю позичальників
банку

1. Регіональна специфіка
економічних відносин.
2.Кредитоспроможність
позичальників банку.
3.Кредитні ризики, що
пов’язані з діяльністю
позичальників.

Фактори внутрішнього впливу
(мікроекономічні)

1.Місія та мета діяльності банку.
2.Стадія життєвого циклу банку.
3.Фінансово-економічний стан.
4.Розмір та структура
кредитного портфелю.
5.Рівень корпоративного
управління.
6.Внутрішні кредитні ризики.

Рис. 2. Фактори, що визначають кредитну політику банку Джерело: побудовано
автором
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У першу групу виділено фактори, що здійснюють зовнішній вплив на
кредитну політику окремого банку з боку держави, а також державних та
місцевих органів регулювання і нагляду.
На кредитну політику банку значний вплив має загальний стан
економіки країни та регіону, в якому банк здійснює свою діяльність.
Очевидно, що в кризових умовах банківська система не може бути стабільною,
адже вона перебуває під впливом інфляції, кризи неплатежів, бюджетного
дефіциту, падіння ВВП тощо. Наявність структурних диспропорцій у
вітчизняній економіці, слабке конкурентне середовище свідчать про
необхідність

структурних

конкурентоспроможності
структурної

слабкості

та

реформ,

направлених

ефективності

економіки

шляхом

економіки.

на

підвищення

Без

подолання

наполегливого

проведення

необхідних структурних перетворень, надійність та ефективність кредитної
політики як на макроекономічному, так і на рівні окремих банків будуть
неминуче втрачені.
Багато в чому кредитну політику банку визначає грошово-кредитна та
фіскальна політика держави, яку проводять Національний банк України та
Міністерство

фінансів

використовуючи

України.

загальні

НБУ

методи

реалізує

державну

грошово-кредитного

політику,

регулювання

економіки: встановлення офіційної облікової процентної ставки; проведення
операцій на відкритому ринку з валютою та цінними паперами; встановлення
економічних норм та нормативів діяльності комерційних банків. Політика
НБУ відносно грошово-кредитного регулювання економіки шляхом зміни
облікової ставки безпосередньо пов’язана, а точніше – багато в чому визначає
попит на банківські позики на ринку, тобто потребу в позиках банку з боку
його клієнтів.
Природно, що кредитна політика банків формується під впливом
державної політики України, що проводиться НБУ, Міністерством фінансів,
та іншими державними органами, в частині оподаткування банків, визначення
порядку виконання окремих видів операцій (з цінними паперами, валютою,
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банківськими металами). Зростання можливостей для комерційного банку
користування додатковими ресурсами (в тому числі по лінії міжбанківського
кредиту) сприяє проведенню ліберальнішої кредитної політики, зниженню
рівня процентних ставок. З іншого боку, високі ставки податків на банківський
прибуток сприяють підвищенню процентних ставок за позиками і обмеженню
довгострокових інвестицій.
До другої групи факторів, що визначають кредитну політику банку,
відносяться внутрішні чинники, що генеруються власне банком.
Стадія життєвого циклу банку визначається тим, як довго банк діє на
ринку, чи напрацьована у нього клієнтська база, чи відомим є банк в регіоні
тощо. Формулюючи свою власну кредитну політику, банк повинен
враховувати стабільність депозитів, характер коливань та види депозитів.
Для зниження ризику ліквідності доцільно розраховувати коефіцієнти
стабільності депозитів з урахуванням особливостей діяльності конкретного
банку та керуватися отриманими даними при розміщенні депозитів в активи.
Важливо також враховувати вплив процентного ризику, що виникає при
формуванні депозитів.
Спектр кредитних операцій та послуг, що надаються конкретним банком
на певному етапі його функціонування, не є незмінним, раз і назавжди
встановленим. Існуючий пакет кредитних послуг постійно розвивається,
удосконалюється та пристосовується до змін в економічному середовищі,
фінансовій сфері тощо. Критерієм у визначенні видів та характеру операцій і
послуг,

що

здійснюються

банком

є

їх

рентабельність

та

конкурентоспроможність. При цьому банки обов’язково повинні враховувати
всі чинники, що на них впливають: попит, пропозиція, собівартість, ціна, етап
життєвого циклу, на якому знаходиться кредитний продукт та інші. Слід
зазначити, що розробка концепції розвитку конкретного банку в аспекті
вдосконалення банківського обслуговування населення має базуватися на
принципі необхідності розширення спектру банківських послуг.
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Важливим фактором формування кредитної політики в банку є наявність
системи сильного корпоративного управління. Корпоративне управління
загалом спрямоване на захист інтересів вкладників та зведення до мінімуму
асиметричності інформованості між органами управління банку, його
власниками та клієнтами. Цих цілей, як правило, можливо досягти за
допомогою схем страхування вкладів, вимог щодо адекватності капіталу,
вимог до розкриття інформації (щодо продуктів, послуг та фінансової
звітності), систем внутрішнього контролю та нагляду в оптимальному обсязі
[5].
Створюючи ефективну систему корпоративного управління, банки
стикаються з необхідністю вирішувати безліч специфічних питань на додаток
до тих, з якими мають справу звичайні акціонерні товариства, що діють в
реальному секторі економіки. Така своєрідність породжує ряд проблем. Одна
з них – це визначення важливого обов’язку членів рад директорів – обов’язку
проявляти дбайливість про працівників.
Інша проблема пов’язана з тим, що на перший план в банківському
бізнесі виходить управління ризиками: воно стає найважливішим елементом
системи внутрішнього контролю в банках.
Неефективне управління ризиками знаходить віддзеркалення в їх
підвищеній концентрації з розрахунку на одного позичальника, надмірному
кредитуванні афілійованих і пов’язаних осіб, недалекоглядній кредитній
політиці, недостатньому контролі над діяльністю ключових співробітників
тощо.
До третьої групи факторів, відносяться чинники, що пов’язані із
специфікою

фінансово-господарської

діяльності

банківських

клієнтів

позичальників.
Регіональна специфіка клієнтури банку проявляється в тому, що регіони
України є неоднаковими за рівнем свого соціально-економічного розвитку. Є
регіони експортно-орієнтовані, сільськогосподарські, промислові регіони та
інші. Тому при розробці кредитної політики комерційного банку необхідно
163

зважати на специфіку регіональної клієнтури банку. Регіональна специфіка
функціонування банку обумовлюється впливом: відносин, що склалися в
регіоні, між банком і його клієнтами; спеціалізацією банківської діяльності та
прибутковості; співвідношенням попиту і пропозиції на банківські операції і
послуги в даному регіоні. В даний час, коли відбувається процес вільного
перерозподілу кредитних ресурсів, кожен банк прагне до розширення своєї
діяльності на ринку, привертаючи клієнтуру з різних регіонів країни і
організовуючи там свої представництва, філії та відділення. В Україні
постійно спостерігається високий рівень міжбанківської конкуренції, що не
може не позначитися на характері діяльності банків, зокрема при підготовці та
реалізації кредитної політики.
Кредитоспроможність позичальника означає здатність юридичної чи
фізичної особи розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Економісти
середини XX-го століття здатність до повернення боргу, перш за все,
пов’язували із моральними якостями господарюючого суб’єкта. Але із
розвитком фінансової інфраструктури кредитоспроможність позичальника
почали оцінювати з огляду на його мистецтво ведення справи, вид діяльності,
ступінь вкладення капіталу в нерухомість, можливістю напрацьовувати кошти
для погашення позики та інших зобов’язань під час процесу виробництва [2,
с. 145].
Отже, кредитоспроможність – це такий фінансово-економічний стан
підприємства, який дає змогу отримувати кредити, ефективно використати
отримані кошти та повністю і своєчасно розрахуватися за усіма своїми
борговими зобов’язаннями [1, с. 233].
Метою визначення кредитоспроможності позичальника є встановлення
його здатності і готовності своєчасно і в повному обсязі погасити
заборгованість у відповідності із умовами кредитного договору. Повна оцінка
кредитоспроможності

підприємства

включає

чотири

блоки:

аналіз

платоспроможності, оцінка фінансової стійкості, аналіз ділової активності та
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рентабельності; оцінка суб’єктивних факторів фінансово-господарської
діяльності потенційного позичальника.
Слід звернути особливу увагу на те, що кожна з трьох груп факторів
формування кредитної політики банку містить такий важливий фактор, як
кредитний ризик. І дійсно, саме кредитний ризик багато в чому визначає
кредитну політику банку, причому як на макро-, так і на мікрорівні. Рівень
ризикованості кредитних операцій може визначатися за: видом банку; типом
позичальника (за складом клієнтів); фінансовим станом позичальника;
наявності забезпечення за кредитами; розподілу ризику в часі тощо. Залежно
від цих критеріїв визначається і процентна ставка по кожній виданій позиці [3,
с. 156].
Отже, банківські ризики, з якими доводиться стикатися комерційним
банкам в своїй повсякденній практиці, різняться залежно від виду
комерційного банку. У спеціалізованому (наприклад, інноваційному банку)
переважатимуть високі ризики, що пов’язані з кредитуванням ризикових
підприємств, технологія виробництва продукції яких припускає, що її
реалізація спочатку буде досить ускладненою. Це потребує і особливих
методів регулювання банківських ризиків, зокрема, отримання гарантій,
реалізації заставного права тощо.
Висновки. Таким чином концепція кредитної політики банку як
інструменту управління кредитною діяльністю банку припускає створення
відповідного механізму, за допомогою якого реалізується її функціональна
спрямованість на досягнення оптимального розміру та структури кредитного
портфелю банку та задоволення потреб економіки країни в кредитних
ресурсах.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ
СТІЙКІСТЮ БАНКУ
Анотація. У статті розкрито сутність
фінансової стійкості банку, досліджено
основні її характеристики. Обґрунтовано
особливості
взаємозв’язку
складових
механізму
управління
фінансовою
стійкістю банківської установи через
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Abstract. The essence of financial stability of
the bank is disclosed in the article, the main
characteristics of it are investigated. The
peculiarities of the interconnection of the
components of the mechanism of managing the
financial stability of the banking institution
through the prism are substantiated.
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stability,
bank
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Вступ. Мехaнізм управлiння фінансовою стійкістю банку являє собою
комплекс інструментів

та методів, які застосовуються

банком для

регулювання та підвищення її рівня. Для чіткого рoзуміння механізму
управління фінансовoю стійкiстю банку, дуже важливo виділити йогo складові
елементи, зокремa: об’єкт, принципи та методи управління фінансовою
стійкістю банку.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Об’єктом управлiння
виступaє фінансова стійкiсть банку, що визначається чeрез комплекс
харaктеристик, який відображений на рис. 1.
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Фiнансова стійкість банку

Рівeнь капіталізації
Якiсть активів
Якість зобов’язань
Рівень платоспрoможності та ліквідності
Рівeнь прибутковості
Рівeнь чутливості банку до ризиків
Рис. 1. Характеристики фінансової стійкості бaнку Джерело: власна розробка
автора

Дуже важливою характеристикою, яка розкриває рівень фінансoвої
стійкості, є рівень капіталізaції банку. Сaме достатній обсяг власного капіталу,
грошові кошти та виражене в грошовій фoрмі ліквіднe майно, забезпeчує
прибуткову діяльність, економічну сaмостійність банку, що, як наслiдок,
позитивно впливaє на рівень його фінансової стійкoсті. Незважаючи на те, що
влaсний капітал має незнaчну питому вагу в зaгальному oбсязі ресурсів
банківської

установи,

він

відiграє

визначальну

роль

у

процeсі

її

функціонування.
Важлива роль власного капіталу в діяльності бaнку та в підтриманні
його фінансової стійкості зумовлeна переважно значeнням його основних
функцій:

захисної, оперативнoї

й

регулюючої.

Виходячи

із

змiсту

вищезгаданих функцiй, слід зауважити, щo власний капітал являється основою
комерційної діяльності банку, що гарантує його фінансoву стійкість.
Також неoбхідно зауважити, що, викoристовуючи власний кaпітал,
банк має можливість пoкрити збитки, тим сaмим підтримуючи власну
платоспромoжність та достатній рівень лiквідності.
Величина власногo капіталу банківських установ рeгулюється
централізовано

Національним банком

Укрaїни

шляхом

встановлення

загальнообов’язкових нормативів стосовно розміру та достaтності капіталу,
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зокрeма

черeз

адекватності

норматив
основного

адеквaтності
капіталу

регулятивного

(Н3),

норматив

капітaлу

(Н2),

співвідношення

рeгулятивного капіталу до зобов’язань (Н3.1) [3].
Важливою характеристикoю фінансової стійкості бaнку є якість його
активiв, яка відображає рівень закладеного в активах ризику. Дана
характеристика може бути оцінена з точки зору ступeня їх ліквідності,
ризикoваності й рентабельнoсті. У процесі оцінки якості активів бaнку,
осoбливу увагу варто звeрнути на аналіз кредитного портфeля та портфеля
цінних паперiв банку, зокрeма у контексті їх ризикованoсті. На якість активів
впливають наступнi чинники:
- характeр та зміст кредитнoї й інвестиційної політик банку;
- ступінь дивeрсифікованості активних оперaцій;
- ефективнiсть процесу управлiння проблемними кредитами.
Безумовно, якiсть активів значною мірою впливає на рiвень
платоспроможності та ліквідності банку.
За умов підвищeння конкуренції на ринку банкiвських продуктів і
послуг, виникають проблeми банку щодо залучення додаткових ресурсів.
Практичного

значення

набуває

оцінка

якoсті

зобов’язань,

за

якої

забезпечується ефективне співвідношення мiж власними й залученими
коштaми. Якість зобов’язань оцінюється за нaступними факторами [1]:
-

стабільнiсть поповнення рeсурсної бази;

-

чутливiсть до змін процeнтних ставок;

-

рівень залежнoсті від мiжбанківських кредитів.
Слід заувaжити, що аналіз зобов’язaнь банку також здійснюється у

рoзрізі термінів залучення рeсурсів та розмірів зобов’язань. Вихoдячи з цього,
визнaчається динаміка кожного зі структурних елементів зoбов’язань.
Структура залучених рeсурсів повинна бути адекватнoю структурі
активів банку, а саме узгоджeною за термiнами й сумами залучення й
розміщення, що, в свою чeргу, значною мірoю відображається на рівні
ліквіднoсті балансу та фінансової стійкості банку в цілому. Варто зазначити,
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що важливою умовою забeзпечення фінансової стійкості бaнку є неперервне
підтримання балансу між потребaми в ресурсах і можливостями їх придбaння
[4].
Однією з нaйважливіших характеристик фінансoвої стійкості бaнку є
рівень прибутковості. Зрoстання обсягу прибутку сприяє поповнeнню резервів
для покриття втрат від здiйснення кредитних опeрацій. Проте, прагнeння
банківської установи до надприбуткiв негативно впливає на рiвень фінансoвої
стійкості внаслідoк підвищення рiвня ризикованості діяльності. Банк повинен
проводити гнучку політику стосoвно формування спeктру послуг, які він
прoпонує, з урахуванням можливостей отримaння прибутку.
Ліквіднiсть має тісний зв’язок з прибуткoвістю банку. Високий рiвень
прибутковості зумовлений здiйсненням високоризикoвих операцій, що
спричиняє зниження банківської ліквiдності. Політика бaнку має бути
спрямована нa досягнення рівнoваги мiж прибутком та ризикoм.
Проблeму залежності рівня ліквіднoсті від прибутковості вартo
розглядати у розрізі короткострокoвої та довгострокової стрaтегії. Відповідно
до корoткотермінової рівноваги, чим вища лiквідність, тим нижчий рівeнь
ризику та прибуткoвості. За довгостроковою рівнoвагою, чим вищий рівень
ліквідності, тим стійкiшим та міцнішим є фінансoвий стан банку. Виходячи з
цього, вартo зазначити, що політика банку має бути спрямoвана на гнучкe
управління ліквiдністю, що перeдбачає підтримaння такого співвіднoшення
між активами й пaсивами з різними ступeнями ліквідності, яке забезпечить
викoнання банківською устaновою зобов’язань перед клієнтами без знижeння
рівня її прибуткoвості [6].
Рівень чутливoсті банку до ризиків являє сoбою його здатність до
рeгулювання рівня ризиків, мoжливість нівелювати нeгативний вплив
фaкторів, які порoджують ризики. Пріоритeтним завданням для бaнку має
бути фoрмування ефeктивно функціонуючoї системи управлiння ризикaми.
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По-перше, на ефeктивність функціонування механізму упрaвління
фінансовою

стійкістю

банку впливає

взаємодія,

впорядковaність

та

спрямованість його елементів на досягнeння основної мети.
По-друге, важливe значення в прoцесі управління стійкiстю відіграє
рівень зв’язків між елементами структури бaнку, його клієнтaми та
акціонерами. Вихoдячи з цього, можна зробити виснoвок, що ефективність
даногo механiзму безпосередньо залежить від рiвня організаційнoї стійкості
бaнку .
Механізм

управлiння

фінансoвою

стійкістю банку

перeдбачає

викoристання комплeксу методів (рис. 2).
Аналiз
основ???????поелементів

Планувaння

Механiзм
управління
фінансовою
стійкістю банку

Оцінкa і
регулювання

Контрoль
Рис. 2 Методи, що використoвуються для управління фінансoвою стійкістю
бaнку [5]

Планування включaє в себе постaновку цілей, визначeння тактики й
стрaтегії забезпечення стійкoсті банку. Оскiльки, головним стрaтегічним
завданням діяльності бaнку в розрізі даного мeханізму є забезпечення йoго
стійкості, фінансове планування потрiбно скерувати за допoмогою певних
інструментів на трансформацію стратегiчної цілі у конкретні абсолютні та
відносні пoказники. Процес планувaння ґрунтується на оснoві аналізу
сукупнoсті зовнiшніх та внутрішніх фaкторів, що здійснюють вплив на
стійкiсть бaнків.
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Аналiз основних елементів, які визначaють стійкість бaнку, дає
можливість встанoвити причинно-наслідкoві зв’язки між рiзними аспектaми
функціонування банківської устaнови. За допомoгою аналізу можнa швидко
розрaхувати зміну фінансових показників, які впливaють на рівeнь стійкості
та на оснoві цього прийняти ефективнe управлiнське рішeння щодо його
пiдвищення.
Оцінка та рeгулювання фінансової стійкoсті банку ґрунтується на
оснoві використання сукупнoсті методичних пiдходів. Виходячи з цьoго,
можна виділити декілька напрямків здiйснення оцінки стійкості бaнку та її
контрoлю (рис. 3).
Напрями оцінки стійкості банку
Інструмeнти
прямого та
опосередкованого
впливу

Потoчне,
оперативне
регулювання

Зовнiшнє регулювання

Внутрiшнє регулювання

Рис. 3. Напрями здійснення oцінки фінансової стійкoсті банку(власна розробка)

Зовнішнє

регулювaння

являє

собою

рeгулювання

банківськoї

діяльності через інструменти прямoго та опoсередкованого впливу для
зaбезпечення стійкoсті банків. Дана функція вхoдить до повновaжень НБУ, яку
вiн здiйснює через встановлення обов’язкових екoномічних нормативів з
метою оцiнки відповідностi окремих бaнківських пoзицій нормам та
виявлeння причин незaдовільного фiнансового стaну бaнку.
Внутрішнє рeгулювання (саморегулювання) – це oперативне, поточнe
управління фінансовою стійкiстю згідно з відповідними мeтодами управління
ризиками, платоспроможністю та лiквiдністю, прибуткoм, влaсним капітaлом,
активами й зобов’язaннями. Сутність кoнтролю полягaє у перевірці
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відпoвідності отримaних показників віднoсно запланованих, значeння яких
зaбeзпечує стійкий фінансовий стан бaнку. Для прoведення ефeктивного
контрoлю за рiвнем стійкoсті, потрібнo дотримувaтися прохoджeння всіх
етапів цьогo процeсу: поперeдній, поточний та наступний контрoль.
Висновки. Мехaнізм забезпечeння фiнансoвої стійкoсті бaнку – це
кoмплекс інструментів і мeтoдів, які спрямoвується на пiдвищення рiвня його
фінaнсової стійкoсті. Ефeктивне функцioнування цього мехaнізму забезпeчує
дoсягнeння тактичних та стратeгiчних цілей з пiдтримaння високoго рiвня
стійкoсті бaнку.
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ВАЛЮТНИЙ РИЗИК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ
Анотація. У статті розкрито сутність
валютного ризику банку при наданні
фінансових послуг, розглянуто фактори
його виникнення. Визначено основні
елементи управління валютним ризиком

Abstract..The essense loan of foreign
exchange risk in the commercial bank on the
financial service is discovered in the article.
Factors of its origin are considered. The main
elements of managing the currency risk in the
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банку, шляхи його зниження через
лімітування валютної позиції у межах
виконання нормативних вимог НБУ.
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its decreasing through the limits of the foreign
exchange positions of normative requirements
of the NBU are analysed.
Keywords:foreign exchange risk of a
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учасниками

як

системи

валютних

відносин, так і валютного ринку є комерцівйні банки. Вони здійснюють
відкриття

та

ведення

рахунків

різних

видів,

розрахунково-касове

обслуговування, надання кредитів, залучення коштів на депозитні рахунки,
надання індивідуальних сейфів депозитного сховища, здійснюють операції
купівлі-продажу валютних цінностей, цінних паперів, банківських металів
тощо. Комерційні банки виступають у ролі головних посередників між тими
суб’єктами валютних відносин, які мають бажання продати певну кількість тієї
чи іншої іноземної валюти, та тими, хто прагне її придбати. Виконуючи дані
операції, банки не лише задовольняють потреби своїх клієнтів, але й сприяють
врівноваженню попиту і пропозиції іноземної валюти, на основі ринкового
механізму впливають на формування курсів валют, що водночас забезпечує
стабільні умови ведення та розширення міжнародного співробітництва.
При виконанні валютних операцій банківськими установами існують
валютні ризики, під якими розуміють можливість настання збитків внаслідок
коливання валютних курсів.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблематика організації
та засад функціонування фінансових послуг, що надаються різними
суб‘єктами на валютному ринку посідає важливе місце у наукових працях
українських та іноземних науковців. Аванесовою А.І., Бакаєвим Л.О., Горбач
Л.М., Дзюблюком О.В., Журавльовою Т. О., Еш С.М., Науменковою С.В.,
Пруським О.С. Свєшніковою К.Т., Сокиринською І. Г., та іншими досліджено
сегментарну

структуру ринку

фінансових

послуг,

але

не

достатньо

дослідженою залишається тематика організації та функціонування фінансових
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послуг, що надаються на валютному ринку комерційними банками, особливо
в частині управління валютним ризиком.
Завданням наукового дослідження є аналіз управління валютним
ризиком фінансових послуг комерційних банків на валютному ринку в умовах
чинного законодавства України.
Результати дослідження .Валютна діяльність комерційних банків
пов’язана із валютним ризиком, що виникає в процесі її організації та
здійснення. Очевидним є те, що результати валютної діяльності банку
залежать не лише від економічних, але й від організаційних чинників. Тому
слід виділяти валютний, кредитний, відсотковий, операційний, ринковий,
стратегічний, юридичний, політичний ризики, ризики ліквідності та репутації
[1; 2, с. 54].
Валютний ризик – наявний або потенційний ризик для надходжень і
капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют
і цін на банківські метали. Види валютного ризику банку, визначені чинним
банківським законодавством наведено на рисунку 1.
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК

Ризик трансакції

Трансляційний
ризик

Економічний ризик

Рис. 1. Види валютних ризиків комерційних банків Джерело: побудовано
автором

Ризик трансакції комерційного банку полягає в тому, що несприятливі
коливання курсів іноземних валют впливають на реальну вартість відкритих
валютних позицій. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу,
прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та
похідних інструментів (деривативів), тому пов’язаний із ринковим ризиком.
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Трансляційний ризик комерційного банку або ризик перерахунку з
однієї валюти в іншу полягає в тому, що величина еквіваленту валютної
позиції у звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які
використовуються для перерахування залишків у іноземних валютах в базову
(національну) валюту.
Економічний

валютний

ризик

полягає

в

змінах

конкурентоспроможності комерційного банку або її структур на зовнішньому
ринку через суттєві зміни обмінних курсів.
Основний фактор виникнення валютного ризику - коротко- і
довгострокові коливання обмінних курсів, що залежать від попиту та
пропозиції валюти на національних і міжнародних ринках.
На думку Дзюблюка О.В. та Пруського О.С. основними факторами
валютного ризику для вітчизняних комерційних банків, що спричиняють
високу волатильність курсів на внутрішньому валютному ринку, є:
- коливання курсів на світових валютних ринках; політична та
загальноекономічна нестабільність;
- значні інфляційні очікування; вагомий обсяг спекулятивних операцій;
слабка прогнозованість валютно-курсової політики Національного банку;
- дисбаланс у структурі національного валютного ринку, що полягає у
недостатньому розвитку його строкового сегменту [2, с. 141].
Підтримуємо думку, що зазначені фактори суттєвим чином підвищують
ризиковість, в першу чергу, конверсійних операцій, призводять до зростання
потенційних збитків банківських установ через неможливість ефективного
використання строкових валютних операцій. Вказані чинники обмежують
також можливості щодо активного залучення та розміщення валютних коштів,
стримують притік іноземних інвестицій. Крім цього, значні фактори ризику
знижують надійність проведення міжнародних розрахунків та розвиток їх
нових форм і модифікацій. Таким чином, нехтування комерційним банком
валютним ризиком може призвести до зниження ліквідності та прибутковості
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його діяльності, погіршення якості обслуговування клієнтів та втрати
конкурентних позицій на ринку.
Управління валютними ризиками, як і всіма основними банківськими
ризиками, здійснюється на двох рівнях - рівні НБУ та рівні комерційного
банку.
З метою зменшення валютного ризику в діяльності банків НБУ
установив норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної
позиції банку.
Норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Л13)
визначають співвідношення загальної величини відкритої валютної позиції
банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами в гривневому
еквіваленті до регулятивного капіталу банку до регулятивного капіталу банку
(формула 1.1):
,

(1.1)

де: Н 13 - загальна відкрита валютна позиція банку;
ВП - відкрита валютна позиція банку за всіма іменними валютами у
гривневому еквіваленті;
РК - регулятивний капітал банку [3, с. 162].
Ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1)
- співвідношення величини перевищення обсягу вимог за іноземною валютою
та банківськими металами над обсягом зобов’язань у гривневому еквіваленті
до регулятивного капіталу банку.
Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2) співвідношення величини перевищення обсягу зобов’язань за іноземною
валютою та банківськими металами над обсягом вимог у гривневому
еквіваленті до регулятивного капіталу банку.
Значення нормативу ризику загальної відкритої валютної позиції банку
має бути не більше 35% у тому числі:
- загальна довга відкрита валютна позиція має бути не більше 30%;
- загальна коротка валютна позиція – не більше 5%.
176

Лімітування полягає у встановленні лімітів і сублімітів у межах
виконання нормативних вимог НБУ щодо лімітів валютної позиції відповідно
до законодавства [1] та інших обмежень щодо валютного ризику згідно з
внутрішніми документами банків, можливості коригування затверджених
лімітів та їх перерозподіл.
Ефект від впровадження лімітування забезпечується через обмеження
конкретних видів валютного ризику. На даний момент існує широкий спектр
методик розрахунку лімітів, що базуються на різних детермінантах діяльності
фінансової установи: на основі капіталу, поточних активів, поточної
ліквідності та VaR-методу, але жодна з них не використовується окремо,
ефективність

забезпечується

лише

їх

поєднанням

та

паралельним

використанням.
Система лімітів, що регулює рівень валютного ризику банку,
поділяється на зовнішні ліміти, які встановлюються НБУ, та внутрішні, що
найчастіше визначаються комітетом з управління активами та пасивами банку.
Встановлення лімітів за окремими напрямками диверсифікації валютних
ризиків проводиться від загальних лімітів до індивідуальних.
Одним з основних методів мінімізації валютних ризиків є хеджування,
яке проявляється у використанні «валютної корзини». «Валютна корзина»
являє собою набір валют, взятих у певних пропорціях. У «корзину»
підбирають валюти з негативною кореляцією зміни курсу. Таким чином,
збиток внаслідок несприятливої зміни курсу однієї валюти компенсується
прибутком, отриманим за рахунок сприятливої зміни курсу іншої валюти.
Таким чином, побудова ефективної системи лімітування валютних
ризиків конкретного банку зводиться до послідовності етапів: виявлення
ризику; вимірювання ризику; контроль ризику; моніторинг ризику[4, С. 249].
Політика ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо відкритих валютних позицій
відповідає українському законодавству, яке встановлює нормативні ліміти для
таких позицій, суворий контроль за дотриманням яких щодня здійснює НБУ.
З метою хеджування валютного ризику ПАТ КБ «ПриватБанк» укладає угоди
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з іншими банками, згідно з якими ПАТ КБ «ПриватБанк» розміщує строкові
депозити у цих банках і приймає строкові депозити на той самий строк від тих
самих контрагентів в іншій валюті. Крім того, кредитні договори ПАТ КБ
«ПриватБанк» з деякими клієнтами передбачають валютні опціони, згідно з
якими клієнт зобов’язаний сплатити компенсацію у разі знецінення
української гривні відносно долара США.
У таблиці 1 наведено концентрацію валютного ризику ПАТ КБ
«ПриватБанк» станом на кінець звітного періоду та його позицію у гривнях.
Таблиця 1
Концентрація валютного ризику ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на
кінець звітного періоду та його позиція у гривнях
Показники концентрації валютного ризику станом
Чиста позиція за
У мільйонах
Монетарні
Монетарні
Угоди
балансовими та
українських гривень
фінансові
фінансові
своп, спот
позабалансовими
активи
зобов’язання та форвард
інструментами
на 31.12.2014 р.
Українські гривні
131 909
97 767
(984)
33 158
Долари США
71 714
72 424
(10 410)
(11 120)
Євро
3 546
15 760
11 424
(790)
Інші валюти
618
305
313
Всього
207 787
186 256
30
21 561
на 31.12.2015 р.
Українські гривні
148670
113433
-281
34956
Долари США
96054
96613
-4846
-5405
Євро
7722
18353
5161
-5470
Інші валюти
508
280
228
Всього
252954
228679
34
24309
на 31.12. 2016р.
Українські гривні
143974
100714
43260
Долари США
16680
84899
-68219
Євро
6550
17933
11383
Інші валюти
630
266
364
Всього
167834
203812
-35978
Джерело: побудовано автором

Подані у таблиці 1 похідні фінансові інструменти – це монетарні
фінансові активи та монетарні фінансові зобов’язання, що показані окремо для
відображення загального валютного ризику ПАТ КБ «ПриватБанк».
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Позиція ПАТ КБ «ПриватБанк»по валютних похідних фінансових
інструментах у кожному стовпчику – це справедлива вартість на кінець
звітного періоду сум у відповідній валюті, яку ПАТ КБ «ПриватБанк»
погодився купити (позитивна сума) або продати (негативна сума) до згортання
позицій та здійснення розрахунків з контрагентом. Чиста загальна сума являє
собою справедливу вартість похідних фінансових інструментів.
Висновки. Нехтування комерційним банком валютним ризиком може
призвести до зниження ліквідності та прибутковості його діяльності,
погіршення якості обслуговування клієнтів та втрати конкурентних позицій на
ринку. Оскільки ринкові умови і структури банків є різними, не існує єдиної
системи управління ризиками, прийнятної для всіх банків. Кожна установа має
розробити свою власну програму та системи управління ризиками, відповідно
до своїх потреб і обставин. Крім того, банкам слід враховувати найкращий
світовий досвід управління ліквідністю, який, зокрема, викладений у
положенні Базельського комітету з банківського нагляду «Наглядові вказівки
щодо управління ризику не здійснення розрахунку за операціями в іноземній
валюті».
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Анотація. У статті розкрита роль
депозитної політики в забезпеченні
ефективності банківської діяльності.
Окреслено мету та завдання управління
депозитними
ресурсами.
Визначено
зовнішні та внутрішні фактори, які
впливають на здійснення депозитної
політику банку. Проаналізовано склад,
обсяг та структуру депозитів, залучених
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Abstract. The article reveals the role of
deposit policy in ensuring the efficiency of
banking activity. The purpose and tasks of
management of deposit resources are
established. The external and internal factors
that influence the implementation of the
deposit policy of the bank are determined. The
composition, volume and structure of deposits
in the domestic banking system are analyzed
2012-2016.
Keywords: deposit policy; banking institution;
deposit funds; banking services; commercial
bank; deposit operations; banking system.

Вступ. Сучасний розвиток банківської сфери характеризується
зростанням обсягів банківських операцій та їх різноманітністю; введенням
новітніх послуг як для фізичних, так і для юридичних осіб. В таких умовах
характер банківських ресурсів зазнає істотних змін, що підвищує роль і
значення депозитної політики як основного фактора впливу на грошовокредитний ринок країни. Посилюється актуальність проблеми перегляду
депозитної політики на рівні кожного банку та активізації інструментів
утримання існуючих депозитних ресурсів та нарощення їх обсягу. Така
ситуація пояснюється як гострим дефіцитом недорогих кредитних ресурсах,
так і необхідністю стабілізації ситуації в банківській системі, запобіганню
негативній тенденції відтоку коштів з депозитних рахунків фізичних і
юридичних осіб та подолання панічних настроїв, які призводять до падіння
рівня ліквідності та платоспроможності банків.
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Аналіз досліджень та постановка завдання. На сьогоднішній день
дослідженню проблеми реалізації депозитної політики приділяють багато
уваги економісти-практики та науковці. Теоретичні засади депозитної
політики досліджено у працях таких зарубіжних учених як А. Маршалл, А.
Сміт, П. Роуз, а також вітчизняних науковців - М. Алексєєнко, О.
Барановського, О. Бартош, О. Вовчак, О. Огієнко. У їх працях було
проаналізовано економічне значення депозитних операцій, їх вплив на
ресурсну базу банку, технологію формування депозитних операцій із
фізичними та юридичними особами.
Завдання нашого дослідження полягає у розкритті змісту депозитної
політики комерційного банку, визначенні особливостей реалізації депозитної
політики банківської установи в умовах економічної нестабільності та
факторів, які значної мірою впливають на забезпечення її ефективної
реалізації.
Результати дослідження. В умовах політичної та економічної
нестабільності

особливої

актуальності

набуває

питання

формування

фінансових ресурсів банківськими установами. Першочерговою є проблема
фінансових ресурсів, джерелами формування яких виступають: заощадження
населення, тимчасово вільні кошти підприємств, кошти міжнародних
кредитних установ та іноземних фінансових організацій. Переважна більшість
банківських ресурсів утворюється в процесі здійснення депозитних операцій
банку, від ефективної і правильної організації яких залежить стійкість
функціонування кредитної складової. Ефективне управління пасивами
потребує здійснення науково обґрунтованої депозитної політики.
Сьогодні в економічній літературі відсутній єдиний підхід до
визначення сутності депозитної політики (табл. 1).
Отже, на підставі дослідження наукових підходів до трактування
економічної сутності депозитної політики банку, можна зробити висновок, що
найбільш поширеним є визначення депозитної політики як стратегії та тактики
щодо залучення ресурсів економічних суб’єктів ринку.
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Таблиця 1
Трактування категорії «депозитна політика» у різних літературних
джерелах
Автори
С. Шульков [2]
О. Бартош [3],
Р. Коцовська [4] ,
Б. Грибенкін [5]
А. Бабицький [6]

І. Мельникова [7]
Г. Белоглазова
Л. Кроливецька [8]
Е. Московець,
Л. Мочалова [9]

Визначення
Стратегія і тактика банку в частині організації депозитного
процесу, діяльності комерційного банку, спрямована на визначення
мети, завдань, змісту банківської діяльності з формування
залучених ресурсів, їх планування та регулювання
Стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів
вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої
комбінації таких джерел
Система заходів щодо залучення вкладів і управління ними –
формування резерву, використання певної частини депозитів для
видачі кредитів і позик, інші операції з банківськими вкладами
Комплекс заходів щодо формування асортименту високоякісних
депозитних послуг, різноманітних форм і методів залучення коштів
з метою гарантування стійкості і надійності депозитної бази для
забезпечення конкурентних переваг банку на фінансовому ринку
Комплекс заходів із формування депозитного портфеля, а також
різні форми та методи щодо реалізації на ринку депозитних вкладів
Політика у сфері залучення комерційним банком тимчасово
вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб у вклади, або
на певний термін, або до запитання

Метою депозитної політики банку є залучення якомога більшого
обсягу грошових ресурсів за найменшою ціною. Для того, щоб залучити кошти
за нижчою ціною, а розміщувати за вищою, банківські установи вдаються до
застосування різноманітних фінансових інструментів та розширенню видів
діяльності [1]. Отже, завдання управління депозитними ресурсами банків
полягає у зміцненні позицій установи на депозитному ринку.
Головною передумовою успішного довгострокового розвитку банку є
наявність та ефективна реалізація системи стратегічного менеджменту, який
являє собою процес прийняття та реалізації стратегічних рішень, зміст яких
полягає у виборі, заснованому на порівнянні наявного потенціалу банку з
можливостями та загрозами його зовнішнього середовища. Нижче розглянемо
фактори, що впливають на депозитну політику комерційного банку (рис. 1).
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Фактори, що впливають на депозитну політику комерційного банку

Зовнішні фактори

Внутрішні фактори

Стан фінансового ринку

Стабільність депозитів

Рівень інфляції

Спектр банківських послуг

Ризики

Цінова політика

Попит на банківські послуги

Клієнтура банку

Рівень банківської конкуренції

Кваліфікація та досвід персоналу

Політика НБУ та Мінфіну України

Обсяг витрат банку на реалізацію
депозитної політики

Регіональна специфіка
Стан соціального середовища

Рис.1. Фактори, що впливають на депозитну політику банку Джерело: [2]

При адаптації депозитної політики до потреб клієнтів банкам слід не
відкидати комплексний аналіз факторів, що наведені на рис. 1. Суттєве
значення також мають удосконалення порядку виконання депозитних угод та
поліпшення роботи персоналу банку, який займається пасивними операціями.
Проведений аналіз депозитів залучених банками за 2012-2016 рр.
підтверджує, що завдяки активній регуляторній політиці Національного банку
України після фінансової кризи обсяги надходжень на депозитні рахунки
збільшувалися (табл. 2).
За аналізований період залишки депозитів кожного року в порівнянні з
попереднім роком збільшувалися і станом на 01.01.2017 р. зросли порівняно з
початком 2013 року на 174,0 млрд. грн. Зауважимо, що динаміка депозитів
резидентів формується на фоні триваючої напруги на сході країни, збільшення
внутрішньої міграції та зменшення схильності населення до заощаджень, але
незважаючи на це залишки на депозитних рахунках не зменшуються. За
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даними табл. 2 за секторами економіки найбільше депозитів депозитні
корпорації сформували за рахунок коштів сектору домашніх господарств [12].
Таблиця 2
Динаміка депозитів, залучених депозитними корпораціями
України за 2012-2016 роки (млн. грн.)
Показники

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Абсолютне
відхилення,
2016-2012

Депозити
нефінансових
корпорацій
Депозити
домашніх
господарств
Усього

173 319

195 160

218 724

273 810

299 690

126 371

369 264

441 951

418 135

414 020

437 690

68 426

563 435

663 285

666 794

687 830

737 380

173 945

Джерело: розраховано автором на основі [12]

У структурі депозитної бази банківських установ за період з початку
2013 року до кінця 2016 року за строками розміщення найменшу частку
становлять строкові вклади терміном понад 2 роки (4,7 %), переважають
депозити на вимогу (34,6 %), а депозити строком до 1 року та від 1 до 2 років
становлять 28,4 % та 32,2 % відповідно [12]. Це змушує банки переглядати
депозитну політику в напрямі адаптації до потреб клієнта і підвищення
стабільності ресурсної бази.
Таблиця 3
Структура депозитів у розрізі валют, залучених вітчизняними
банками, станом на 01.02.2017 р. (млн грн)
Усього
гривня

У тому числі в розрізі валют
долар
євро
російськи
США
й рубль

інші

Показники

Депозити фінансових
корпорацій
Питома вага, %
Депозити нефінансових
корпорацій
Питома вага, %

299 689

186
395

90 035

21 499

1 449

311

100,0
437 689

62,2
206
075

30,0
196 187

7,2
34 116

0,5
192

0,1
1 119

100,0

47,1

44,8

7,8

0,0

0,3
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26 384

18 369

7 076

895

0

43

100,0

69,6

26,8

3,4

0,0

0,2

410
Усього
763 762
839
293 298
Джерело: розраховано автором на основі [12]

56 510

1 641

1 473

Депозити домашніх
господарств
Питома вага, %

Як видно із табл. 3, у структурі депозитів у розрізі валют, в основному,
переважають депозити залучені в національній валюті (55,7 %) та доларах
США (36,3 %) і значно меншими є розміри вкладів, номіновані в євро,
російських рублях та інших валютах. Населення та підприємницькі структури
перебувають під впливом політичної та економічної нестабільності в державі,
тому намагаються зберігати кошти в іноземній валюті [12]. Присутність
іноземної валюти на рахунках у банках повинна враховуватися при
формуванні депозитної політики, особливо в період зростання курсу іноземної
валюти щодо національної, а також при плануванні процентних витрат.
На

сьогодні

нові

тенденції

у

розвитку

банківського

сектору

визначаються посиленням конкуренції між банківськими інститутами і перш
за все в традиційних сферах діяльності, на депозитному та кредитному ринках.
Залучені банками кошти різноманітні за складом. Такий підхід змінює ринок
депозитів і робить актуальним банківські продукти, що поєднують у собі
прибутковість і доступ до коштів, тому в умовах економічної нестабільності
особливостями реалізації депозитної політики є:
-

залучення зобов’язань на тривалий термін з метою надання

довгострокових кредитів та здійснення широкомасштабних інвестицій;
-

залучення коштів на вимогу з метою оптимізації структури балансу,

дотримання показників ліквідності, здійснення поточних активних операцій;
-

залучення ресурсів на коротко та довгостроковий період з метою

прибуткової діяльності банку [6].
Тому в сучасних умовах господарювання банки для залучення якомога
більших коштів змушені надавати, крім відсотка, додаткові фінансові бонуси
своїм клієнтам (табл. 4) [12].
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Таблиця 4
Відсотки за депозитами провідних вітчизняних банків станом на
01.01.2017 року [12]

№

Банк

1

ПАТ
«Райффайзен
Банк Аваль»

2
3

4

Сплата відсотків

У день
закінчення
строку
вкладу

ПАТ КБ
Щомісяця
«ПриватБанк»
ПАТ
Щомісяця
«Ощадбанк»
У день
ПАТ «Азакінчення
Банк»
строку
вкладу

Можливість дострокового
зняття або поповнення
коштів

Термін
вкладу

Ставка
річних у
грн., %

Передбачається можливість
дострокового зняття коштів
та поповнення вкладу

6-12міс.

13%

1-12міс.

20%

6-36міс.

17,5%

6-12міс.

16,5%

Передбачається можливість
поповнення вкладу
Поповнення не
передбачається
Поповнення не
передбачається

Джерело: [12]

Так, наприклад, «А- Банк» пропонує корпоративним клієнтам ефективне
використання тимчасово вільних коштів – розміщення на депозитних
рахунках на різні строки з можливістю поповнення вкладу та дострокового
зняття коштів, а також передбачає нарахування на депозити вкладом строком
більше 5 місяців додаткові підвищені ставки (+1% до основної ставки залежно
від розміру вкладу).
Таким чином, проведення науково обґрунтованої депозитної політики
має спонукати підприємства, організації і населення зберігати свої поточні
грошові доходи і нагромадження на тих чи інших депозитних рахунках та
зацікавлювати банки у розвитку різних видів вкладів та впровадженні нових,
більш прогресивних, форм депозитних рахунків [11].
З метою не лише стабілізації обсягів депозитного портфелю, а і його
постійного приросту, банк повинен систематично вивчати запити вкладників,
аналізувати ситуацію на фінансовому ринку України, оцінювати економічний
стан в державі, швидко модифікувати механізм реалізації депозитної політики
відповідно до нових пріоритетів. Зазвичай, виходячи із загальної мети банку –
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максимізація прибутку при забезпеченні його стійкості, визначають
пріоритетні напрямки управління депозитними операціями з позиції
прибутковості, рентабельності, ліквідності, мінімізації ризиків, оптимізації
депозитного портфеля тощо. При адаптації депозитної політики до потреб
клієнтів банкам слід не відкидати комплексного підходу щодо її формування
та реалізації. Цей підхід відображається в розробці теоретичних основ,
пріоритетних напрямів розвитку банку, а також визначенні найбільш
ефективних і оптимальних для даного етапу розвитку установи тактичних
прийомів і методів реалізації депозитної політики [3].
Висновки. За результатами проведеного нами дослідження можемо
стверджувати, що ефективність роботи банку щодо залучення додаткових
грошових коштів та забезпечення його конкурентоспроможності на ринку
банківських послуг багато в чому залежать від впровадження нових
депозитних продуктів. Однак важливо зазначити, що запровадження та
розширення інноваційних банківських депозитних послуг, правильне та
ефективне функціонування ринку депозитів необхідне для забезпечення
нормальної банківської діяльності, регулювання грошової маси в країні,
успішного виконання банками як традиційних розрахунково-кредитних
операцій, так і розширення спектра банківських послуг.
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Вступ. Інвестиційна діяльність підприємства є напрямом господарської
діяльності, що забезпечує стійке підґрунтя для економічного зростання та
розвитку конкурентоспроможності підприємства.
Сучасний стан економіки відзначається етапом спаду, складною
геополітичною ситуацією, відсутністю платоспроможного попиту населення,
руйнуванням банківського сектору економіки, посиленням корупції в
державному управлінні, зокрема в дозвільній системі, відсутністю реальних
гарантій захисту прав власності та інтересів інвесторів. Всі ці передумови
демотивують інвесторів розвивати вітчизняні підприємства, інвестиційні
ризики бізнес-середовища для них є невиправданими. В свою чергу,
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формування сприятливого інвестиційного клімату вимагає не лише досить
тривалого часу, серйозних структурних зрушень в економіці, політичної
стабільності, а й побудови міцної фінансової системи для трансформації
заощаджень економічних агентів в інвестиції, що сприятиме зміцненню
національної валюти, розвитку міжнародної торгівлі, збільшенню обсягів
прямих іноземних інвестицій та їх ефективному освоєнню.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Вагомий внесок у розробку
методологічних

підходів

до

дослідження

інвестиційної

діяльності

підприємства внесли праці українських учених В. М. Гейця, В. І. Кириленка,
В. Л. Осецького, Г. О. Харламової, Д. М. Черваньова, Г. М. Філюк та інших.
Серед

досліджень,

присвячених

аналізу

інвестиційного

середовища

підприємства під час економічних криз, можна виділити праці іноземних
вчених С. М. Гурієва, Н. О. Старкової.
Теоретичний аналіз наукових праць показав, що незважаючи на
вивченість вітчизняними дослідниками проблем здійснення інвестиційної
діяльності підприємствами, поки що недостатньо досліджені фактори впливу
стадій кризового розвитку економіки на інвестиційну активність підприємств,
зокрема, питання корпоративного управління підприємством і захисту прав
інвесторів, що визначає актуальність даної роботи.
Метою статті є теоретичне обґрунтування чинників, що впливають на
інвестиційну діяльність вітчизняних підприємств в умовах сьогодення.
Результати дослідження. Д. М. Черваньов запропонував комплексне
визначення, відповідно до якого інвестиції як економічна категорія
відображають відносини, пов'язані з довгостроковим авансуванням грошових,
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти
підприємницької діяльності, в їхні основні та оборотні фонди, а також у
науково-технічний розвиток, якісне вдосконалення виробничої бази та
освоєння випуску нових видів продукції від моменту авансування до
реального відшкодування й одержання прибутку або соціального ефекту [1, с.
55].
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Залучення інвестицій є стратегічним напрямом розвитку підприємства.
Підприємства зосереджують свою увагу на пошуку іноземних інвесторів для
підвищення конкурентоспроможності в умовах скорочення фінансових
ресурсів на внутрішньому ринку. Зростає попит на прямі іноземні інвестиції,
які необхідні для реалізації складних бізнес-проектів, оскільки сприяють
виробництву

інноваційних

ефективних

корпоративних

товарів
методів

та

послуг

управління,

завдяки

застосуванню

трансферу

новітніх

технологій.
Іноземних інвесторів за інвестиційними інтересами можна умовно
поділити на категорії, які:
 орієнтовані на доступ до різноманітних природних ресурсів (нафта,
газ, вугілля, кольорові метали, ліс тощо) зі стратегічних міркувань
довгострокового розвитку контролю над джерелами сировини. Головним у
цьому інтересі є прагнення інвестора досягти диверсифікації джерел
постачання, а рентабельність для нього відіграє другорядну роль;
 орієнтовані на освоєння нових ринків. В першу чергу, це відповідає
стратегічним інтересам великих компаній, які є виробниками споживчих
товарів. Таких інвесторів пропозиції вітчизняних виробників зацікавлюють у
випадку, якщо вони мають міцні позиції на відповідному ринку та здатні до
просування та збуту на ньому зростаючих обсягів вироблених товарів;
 «звичайні» інвестори, які керуються мотивом отримати більший
дохід від інвестицій за кордоном, ніж вони здатні отримати від інвестицій у
вітчизняні об'єкти [2].
Для здійснення ефективної інвестиційної політики підприємства в
умовах кризових явищ в економіці, власникам і менеджерам необхідно
враховувати зміни вартості інвестиційних ресурсів та відповідної окупності
інвестиційного проекту внаслідок зростання інфляції, знецінення національної
валюти, зростання облікової ставки та посилення податкового тягаря.
Перед реалізацією інвестиційної діяльності підприємства доцільним є
розрахунок рівня інвестиційної безпеки зовнішнього середовища. Г.
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Харламова пропонує визначати інвестиційну безпеку як інвестиційний
потенціал держави, зокрема у широкому сенсі – це рівень можливостей для
залучення інвестицій і в той же час рівень соціально-економічного розвитку
держави під впливом притоку інвестицій [3, с.12].
Застосування механізму інвестиційного партнерства надасть змогу
підприємствам ефективно використовувати наявні економічні ресурси в
результаті погодженої інвестиційної політики. Партнерами в інвестиційній
сфері стають: держава, суб'єкти реального та фінансового секторів, а також
домогосподарства. У цьому партнерстві кожен з його учасників відіграє
відповідну роль. Держава розробляє організаційні, економічні і правові засади
цього інституту та підтримує сприятливий інвестиційний клімат з
обов'язковим посиленням стимулюючих функцій податків, захисту майнових
прав як стратегічних інвесторів, так і дрібних, що створює надійні передумови
для активізації акумулювання коштів домогосподарств на інвестиційні цілі.
Реальний сектор має забезпечувати активізацію інвестиційної діяльності в
узгоджених напрямах структурної перебудови, фінансовий – підтримувати
стабільність національної валюти та забезпечувати прийнятне кредитування
пріоритетних

напрямів

розвитку

економіки,

а

домогосподарства

–

активізувати нагромадження коштів для інвестування [4].
Збільшення обсягу інвестицій вітчизняними підприємствами обтяжене
вкрай гострими проблемами, обумовленими системною кризою в економіці
України. Несприятливе інвестиційне становище в державі відобразилося на
зниженні

показників

індексів

міжнародних

рейтингів

України,

що

систематизовані автором в таблиці 1.
Таблиця 1
Міжнародні рейтинги інвестиційного клімату України за 2015 р.
Показник
Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions index)
Індекс легкості ведення бізнесу (World Bank's Doing Business Report «Ease
of Doing Business»)
Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index)
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Місце
130 з 168
83 з 189
64 of 141

Валовий національний дохід на душу населення (World Bank GNI per
capita)

118 з 187

Проведений нами аналіз показав, що враховуючи складну ситуації в
Україні, інвестиційно привабливими на сьогодні залишаються підприємства
аграрної

галузі

промисловості,

підприємства

легкої

промисловості,

орієнтовані на виконання великих замовлень іноземних торгівельних мереж, а
також підприємства, що займаються реалізацією IT-проектів. Але з огляду на
несприятливе законодавче регулювання ринку земель, великі іноземні
інвестори не поспішають активно розвивати агробізнес доти, доки не
матимуть можливості приватизувати земельні угіддя, права на які наразі
оформлені орендними відносинами власності.
Академік Геєць В.М. так відзначає несприятливу інвестиційну ситуацію
для вітчизняних підприємств: «Поляризація політичних сил, радикалізм з
ключових питань, корупція, що просочується у всі рівні суспільства, злиття
політики і бізнесу, концентрація влади-власності, зростаюче невдоволення
всім цим широких верств населення, включаючи представників малого,
середнього і великого опозиційного бізнесу, формують на майбутнє
вибухонебезпечну суміш. Було б вкрай безвідповідально не звертати на це
уваги» [4].
Гостра криза вітчизняної банківської системи спричинила банкрутство
підприємств, які були залежні від банківських кредитних коштів, залучених на
виконання інвестиційних проектів. Більшість підприємств втратили великі
обсяги власних обігових коштів у зв'язку з блокуванням поточних банківських
рахунків під час введення тимчасової адміністрації банку, що відобразилося
на невиконанні ними господарських зобов’язань.
Історія розвитку банківського сектору економіки свідчить, що 97 банків
збанкрутіли за роки Незалежності України. З них 34 установи було виведені з
ринку в період з 1998 по 2013 рік. За ці роки вкладники отримали компенсацію
у розмірі майже 6 мільярдів гривень. За 2014-2015 роки ліквідація фінансових
установ різко зросла. Важкої долі не витримали 63 банки. А протягом 2015
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року вкладники фізичні особи неплатоспроможних банків отримали суму
відшкодування – 54 мільярди гривень [5].
Високий рівень інфляції в 2014 р. (124,9 %) та в 2015 р. (143,3%)
негативно вплинув на розробку та виконання довгострокових інвестиційних
проектів. В умовах відсутності інвестиційних ресурсів для виходу зі скрутного
становища та оптимізації бізнес-процесів, підприємства приймають рішення
щодо злиття та поглинання суб'єктів господарювання.
Важливим є усвідомлення різниці в негативних ефектах від скорочення
грошових потоків для підприємств матеріальних галузей виробництва і
нематеріальних.
Так В. М. Геєць критикує політику раціоналізації діяльності підприємств
шляхом економії витрат і стверджує, що підвищення технічного рівня і
скорочення зайвих робочих місць потрібно проводити в галузях, пов'язаних з
виробництвом матеріальних благ і послуг. А галузі, які займаються
«виробництвом людини» (освіта, наука, охорона здоров'я, культура), повинні
зростати як за обсягами виробництва, так і по зайнятості [5].
Вимагає, в контексті інвестиційної діяльності, подолання проблеми
неефективного управління підприємством технологічною модернізацією
виробництва.

Низький

рівень

конкурентоспроможності

продукції

є,

передусім, наслідком використання фізично та морально застарілого
обладнання та технологій у виробничих процесах. Філюк Г.М. наголошує, що
тривожною є динаміка темпів оновлення основних засобів на вітчизняних
підприємствах, які не лише вкрай низькі, але й не забезпечують навіть
простого відтворення.
На інвестиційну активність чинить вплив рівень розвитку і структура
корпоративного управління підприємством, зокрема зацікавленість власників
в залученні позичкових коштів.
Так,

наприклад,

власники,

які

мають

повний

контроль

над

підприємством, більш зацікавлені у виведенні активів з країни під час
кризових явищ, аніж у залученні інвестиційних коштів для розвитку
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підприємства. Мотивом такої поведінки є незаконні дії власників під час
приватизації майнових комплексів підприємств. Оскільки для багатьох таких
власників підприємств строки давності, які звільняють їх від кримінальної
відповідальності з дня вчинення злочинних дій під час управління
підприємством, не минули, і у них існують серйозні побоювання щодо
перегляду результатів приватизації органами державної влади та притягнення
їх до відповідальності.
Під час кризових явищ найбільш вразливим стає інвестор, права
власності якого порушує недобросовісний принципал і неспроможна
належним чином захистити влада. У власників підприємств є економічний
інтерес максимізувати свій прибуток, який втілений у схильності до виведення
якомога більше активів з країни, провокуванні корпоративних судових спорів
і початку процедури банкрутства підприємства, ініційованої афілійованою
особою. В умовах, коли вітчизняна судова влада дискредитувала себе як гілка
влади, яка гарантує захист прав та інтересів інвесторів і має низький рівень
довіри з їх боку, на зростання обсягів інвестицій в довгостроковій перспективі
не можна сподіватися.
Тому

інвестори

для

зменшення

ризиків

при

укладанні

зовнішньоекономічних інвестиційних контрактів передбачають в них
арбітражні застереження, що означає розгляд спору між сторонами контракту
в міжнародних арбітражних судах за правилами іноземної юрисдикції.
Багато портфельних інвесторів вже розуміють: захист їх прав власності
на інвестовані кошти можливий за умови зацікавленості в цьому акціонерів,
які мають контрольний пакет акцій. Тому марним є намагання захистити
корпоративні права дрібних акціонерів підприємства доки в свої права не
повірять великі акціонери. Якщо права власності не захищені від свавілля
влади, зокрема, можливої політичної експропріації бізнесу, то немає сенсу
обговорювати інші проблеми корпоративного управління, які впливають на
темпи інвестиційної діяльності підприємства.
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Міноритарним акціонерам перед остаточним прийняттям рішення про
інвестування обов'язково потрібно підрахувати витрати на збір та аналіз
повної інформації про підприємство та визначити розмір потенційних втрат
від інвестицій. Своєчасним має бути і аналіз інвестором стандартів
корпоративного управління, оцінка легкості отримання адекватної інформації
про стан підприємства та увага до використання міжнародних стандартів при
складанні фінансової звітності підприємства.
З огляду на обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів в умовах
погіршення доступу до зовнішніх кредитів, підприємства мають зробити
складний вибір: або зупинити виробництво і втратити ринки, тримаючи високі
ціни в розрахунку на тимчасові труднощі, або продукцію і зберігши
споживача. Осецький В.Л. переконує, що перший шлях – це шлях спекулянтів,
що отримують у короткостроковому періоді надприбутки, виходять з
виробництва і припиняють діяльність, а другий – це шлях тих виробників, які
дбають про майбутнє, розширюючи та інвестуючи у виробництво й
заробляючи на «обороті» [6].
На

динаміку

інвестиційної

діяльності

підприємства

чинить

визначальний вплив стадія кризи, в якій опинилося підприємство. Діяльність
принципала під час кризових явищ характеризується падінням обсягів
виробництва, стійкою збитковістю виробництва, гострою потребою в обігових
коштах і накопиченням простроченої заборгованості. Навіть за умови
високого рівня доходності, інвестор приймає рішення, співставляючи його з
високим ступенем ризику.
На стадії неплатоспроможності підприємства-принципала інвестиційні
ресурси спрямовуються, передусім, на реструктуризацію збиткових бізнеспроектів, технологічне та технічне переоснащення виробництва.
Для захисту своїх майнових прав інвестор висуває вимогу до
принципала при реалізації інвестиційного проекту щодо здійснення ним
суворого

контролю

за

діяльністю

підприємством.
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виконавчих

органів

управління

Висновки. Здійснення ефективної інвестиційної діяльності ставить
перед власниками і керівництвом підприємств та потенційними інвесторами
завдання з проведення прогнозування кризових явищ в економіці у короткота довгостроковому періоді, прийняття виважених рішень при виборі джерел
та об'єктів фінансування, розрахунку строків окупності проектів, зважаючи на
тривожні

процеси

Підприємствам

руйнування

слід

національної

своєчасно

банківської

проводити

системи.

реструктуризацію

низькорентабельних інвестиційних проектів.
Під час зміни стадій кризових явищ, що позначається на погіршенні
інвестиційної привабливості господарської діяльності, топ-менеджери мають
невідкладно реагувати на такі виклики та переглядати свою інвестиційну
політику, враховуючи ступінь ризику та рівень прибутковості. Для
підтримання довіри до принципала з боку інвесторів рекомендуємо
керівникам підприємств не нехтувати відкриттям доступу інвесторам до
прозорої, достовірної інформації не лише щодо реалізації інвестиційного
бізнес-проекту, а й стану всієї господарської діяльності підприємства.
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ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Анотація. У статті розкрито сутність
фінансових результатів комерційного
банку, детально розглянуто фактори їх
формування. Визначено порядок управління
прибутком комерційного банку.
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Abstract. This article reveals the substance of
financial results, considered the factors of
their formation. Determined the procedure for
managing the profit of a commercial bank.
Keywords: financial result, profit, loss,
income, expenses.

Вступ. Визначальною метою діяльності комерційного банку є
отримання максимального прибутку за умови його стабільного становища і
тривалого

функціонування

на

ринку.

Будучи

кінцевим

фінансовим

результатом, величина отриманої банком прибутку або збитку відображає
результати всіх видів його діяльності, всіх його активних і пасивних операцій.
Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів
банку, який дозволяє вирішувати такі важливі задачі, як: збільшення обсягу
власного капіталу, поповнення резервних фондів, фінансування капітальних
вкладень, підтримку іміджу, забезпечення платоспроможності, часткове
забезпечення розвитку фінансово-економічної діяльності банку.
Аналіз
формування

досліджень
та

управління

та

постановка
фінансовими

завдання.
результатами

Проблематику
банку

низка

вітчизняних та іноземних вчених, серед яких Мочерний С.В., Поддєрьогін
А.М., Покропивний С.Ф., Бутинець Ф.Ф., Пантелеєв В.П., Сало І.В., Криклій
О.А., Луговий В.А., Сінкі Дж. тощо. Водночас, на сьогоднішній день відсутній
комплексний підхід до формування механізму управління прибутком банку,
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адже усіма наведеними авторами даний механізм розглядається лише крізь
призму основних інструментів управління прибутком банку.
Метою статті є теоретичні засади формування та управління фінансових
результатів діяльності комерційного банку.
Результати дослідження. Головною метою створення та подальшої
діяльність будь-якого господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його
діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату,
тобто прибутку. Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток який
отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином,
фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який
узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексну
оцінку ефективності цієї діяльності.
Слід зазначити, що прибуток у класичному розумінні є різницею між
ціною товару й затратами на його виробництво, тобто його собівартістю. У
стандарті бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності»
зазначено, що «прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними
витрати». На думку І.А. Бланка, прибуток є: головною метою підприємницької
діяльності;

базою

для

економічного

розвитку

держави;

критерієм

ефективності конкретної виробничої діяльності; основним внутрішнім
джерелом формування фінансових ресурсів, що забезпечують розвиток
підприємства; головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства;
найважливішим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства;
основним захисним механізмом від банкрутства [2, С. 12-14].
За визначенням О.А. Криклій і Н.Г. Маслак, прибуток – це виражений у
грошовій формі дохід власника на вкладений капітал, плата за працю та ризик
ведення підприємницької діяльності, що є різницею між сукупним доходом і
сукупними витратами в процесі здійснення такої діяльності [3, С. 9]. І.А.
Волкова та О.Ю. Калініна розглядають прибуток як збільшення власного
капіталу в результаті фінансово-господарської діяльності, крім вилучень
частки засновників із капіталу [4, С. 186]. Отже, прибуток є формою доходу
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власників, які вкладають свій капітал з метою досягнення певного соціальноекономічного ефекту, але водночас прибуток є і визначеною платою за ризик
здійснення підприємницької діяльності. З огляду на це зазначимо, що рівень
прибутку та рівень ризику знаходяться між собою у прямо пропорційній
залежності, особливо в умовах фінансово-економічної діяльності банків.
Процес формуванням прибутку є комплексною системою, що
безпосередньо випливає із правильно організованої банківської діяльності.
Важливо налагодити цей процес відповідно до законодавства, вимог учасників
і власників, загальної концепції та стратегії банку. Управління та контроль над
процесом формування прибутку повинні бути безперервними.
Основними завданнями, що стоять перед менеджерами банку з позиції
формування прибутку, є збільшення обсягу прибутку загалом за рахунок
збільшення його від основної та інших видів діяльності; зниження витрат у
процесі його формування; забезпечення стабільності в одержанні прибутку;
розподіл одержання прибутку в часі.
Величина прибутку банку залежить від його доходу, який в свою чергу
залежить насамперед від обсягу кредитних вкладень та інвестицій банку,
розміру відсоткової ставки за наданими кредитами та величини і структури
активів банку.
Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у
формі припливу, або зростання активів або зменшення зобов’язань, що
спричиняють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів [2].
В економічній літературі та на практиці доходи розподіляють на: банківські; небанківські; непередбачені.
До банківських доходів належать ті, які безпосередньо пов’язані з
банківською діяльністю, визначеною Законом України «Про банки і
банківську діяльність».
Небанківські доходи можуть включати інші доходи, які не відносяться
до основної діяльності банку, але забезпечують здійснення банківської
діяльності.
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До процентних відносяться доходи, які обчислюються пропорційно до
часу і суми та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик. До них
належать: доходи за кредитами і депозитами та за іншими процентними
фінансовими інструментами, в тому числі за цінними паперами з фіксованим
прибутком, що так чи інакше підраховані; доходи у вигляді амортизації
дисконту за цінними паперами; комісійні, подібні за природою до процентів.
Процентні та прирівняні до них комісійні складають основну частину
банківських доходів. Відсотки за користування кредитами складають
найбільшу питому вагу у доходах банку. Після доходів за кредитами наступні
за значенням виступають надходження за інвестиційними цінними паперами,
процентний дохід за міжбанківськими позиками (без забезпечення та під
забезпечення державних цінних паперів).
Дохід від операцій із цінними паперами може складатися з дисконту та
купона, але до процентного доходу за борговими цінними паперами
включаються тільки проценти, які були нараховані за такими цінними
паперами після їх придбання.
До процентного також входить дохід за строковими депозитами, що
розміщені в інших банках. Значення складових процентного доходу може
змінюватись щороку залежно від змін процентних ставок і попиту на кредити,
але дохід за кредитами практично завжди залишається важливим для кожного
банку. Проценти та прирівняні до них комісії повинні обліковуватись
регулярно не рідше одного разу на місяць, як правило, в останній його день,
незалежно від періодичності розрахунків, яка вказана і угоді з контрагентом.
Комісійні - це доходи за усіма послугами, наданими контрагентам, окрім
комісійних, що подібні за природою до процентів.
До категорії комісійних належать:
-

комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших кредиторів та

за операціями з цінними паперами;
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-

комісійні

доходи

від

операцій

за

розрахунково-касове

обслуговування, обслуговування кредитних рахунків, за зберігання цінностей
та здійснення операцій з цінними паперами;
-

комісійні за проведення операцій з іноземною валютою та за продаж

або купівлю монет і коштовних металів для третіх сторін;
-

інші комісійні доходи за операціями, що визначаються Законом

України «Про банки і банківську діяльність».
Торгівельні прибутки – це чисті прибутки від операцій купівлі-продажу
різних фінансових інструментів.
Небанківськими операційними доходами вважаються доходи, які не
стосуються основної діяльності банку, але забезпечують її здійснення (доходи
від продажу основних засобів - від орендних операцій), доходи від продажу
окремих банківських послуг (аудиторські послуги, програмне забезпечення,
консультації нефінансового характеру тощо) та інших операцій.
Непередбаченими вважаються доходи, які за змістом відповідають
таким ознакам:
- виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий характер прибуток буде визначений тільки за фактом подій;
- не повторюються по суті (наприклад, виникли через зміни у правилах
бухгалтерського обліку активів і пасивів).
Непередбачені доходи не можуть бути прийняті до уваги для фінансової
оцінки банку.
Витрати банку — це зменшення економічних вигод упродовж звітного
періоду у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять
до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок
його вилучення чи виплати власникам)[1].
Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні.
Прибуток банку залежить не тільки від різниці між доходами та
витратами, а від наявного капіталу банку, який є в розпорядженні банку, що
дозволяє

постійно

збільшувати

темпи
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приросту

прибутку.

Можна

стверджувати, що прибуток та капітал банку є тісно взаємопов’язаними і
підкріплюють один одного. Варто лише згадати, що нерозподілений прибуток
є частиною власного капіталу банку.
На формування прибутку як фінансового показника роботи банку, що
відображається в обліку та в офіційній звітності, впливає встановлений
порядок визначення результатів діяльності банку; обчислення собівартості
банківських продуктів; загально банківських витрат; визначення прибутків
(збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності [5].
Дуже важливими факторами, що обумовлюють суму прибутку до
оподаткування, є: обсяг капіталу банку; рівень ефективності використання
активів банку; мультиплікативний ефект капіталу; рентабельність доходу.
Банківський

прибуток

є

одним

із

найважливіших

показників

ефективності функціонування банку та його стійкості. Він необхідний для
створення адекватних резервних фондів, стимулювання персоналу і
керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і
збільшення капіталу, який дає змогу збільшити обсяги і поліпшувати якість
наданих послуг. Оскільки прибуток являє собою джерело формування
капіталу, то чим вищий рівень його генерування в процесі діяльності банку,
тим менші потреби в залучені фінансових коштів із зовнішніх джерел. За
рахунок цього наявний вищий рівень самофінансування, забезпечення
реалізацій стратегічних цілей, підвищення конкурентних позицій банку на
ринку.
Управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття
управлінських рішень за всіма елементами його формування. Основною
метою управління прибутком є забезпечення максимізації добробуту
засновників та учасників банку в поточному періоді та на перспективу.
Виходячи з цього, система управління прибутком вирішує ряд завдань,
серед яких:
1) забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується,
відповідно до ресурсного потенціалу банку і ринкової кон’юнктури;
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2) забезпечення оптимальної пропорції між рівнем прибутку і
допустимим рівнем ризику;
3) забезпечення високої якості прибутку, що формується;
4) забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований
капітал власникам банку;
5) забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за
рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку банку в майбутньому
періоді;
6) забезпечення постійного зростання ринкової вартості банку;
7) забезпечення ефективності програм участі персоналу в прибутку [4].
Рівень прибутку банку та його джерела закладаються в фінансовій
моделі банку. Менеджери банку в ході побудови такої моделі використовують
цілу низку інструментів управління прибутком. Основні з них прогнозування,
бюджетування, розробка політики та вибір фінансової стратегії.
Прогнозування (планування) та бюджетування включає розрахунок
фінансових результатів діяльності в плановий період, а також необхідних для
цього фінансових, матеріальних та людських ресурсів.
Продуктами фінансового прогнозування та бюджетування є: фінансова
модель і план банківських операцій, бюджет банку і бюджети структурних
підрозділів, розрахунок прогнозних показників.
У фінансовій моделі та плані банківських операцій задаються планові
обсяги операцій, доходи і видатки за ними, що в остаточному підсумку дає
можливість побудувати планові показники для балансу, звіту про прибутки і
збитки.
Розподіл прибутку банку здійснюється за результатами діяльності за рік
згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (пайовиків) банку. Прибуток,
що підлягає розподілу, розраховується таким чином: чистий прибуток після
оподаткування за звітний рік збільшується на розмір нерозподіленого і
невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і
зменшується на розмір відрахувань у офіційні резерви, які формуються згідно
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з чинним законодавством (резервний фонд та загальний резерв). Решта суми
розподіляється на виплату дивідендів власникам і на капіталізацію банку.
Сума чистого прибутку, що залишається для розвитку банківського бізнесу,
називається нерозподіленим прибутком [3].
Висновки. Отже, в результаті дослідження було виявлено, що прибуток
є одним із найважливіших показників банку, а також основною метою його
функціонування. Прибуток, передусім, залежить від величини доходів та
витрат. Ефективне планування та управління прибутком дозволить банку
успішно існувати та підвищувати позиції на ринку.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Анотація. У статті наведено визначення
поняттям «активи комерційного банку»
та «активні операції комерційного банку».
Розглянуто основи управління активами
комерційного банку в сучасних умовах.
Проведено аналіз обсягів активних
операцій АТ «ОТП Банк» та зроблені

Abstract. The article defines the concept of
«assets of a commercial bank» and «active
operations of a commercial bank». The bases
of managing the assets of a commercial bank
in modern conditions are considered. The
analysis of volumes of active operations of JSC
«OTP Bank» has been carried out and the
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відповідні висновки. Виявлені основні
проблеми та напрямки реформування
ресурсної бази вітчизняних комерційних
банків.
Ключові слова: активи, активні операції,
управління активами, комерційний банк.

corresponding conclusions have been made.
The main problems and directions of
reforming the resource base of domestic
commercial banks are revealed.
Keywords: commercial bank assets, the active
operations of a commercial bank, asset
management, commercial bank.

Вступ. Банківська система відіграє важливу роль в сучасних умовах і
подальшому розвитку економіки України. Утриматись на ринку банківська
установа може лише за наявності ефективного рівня управління активами, яке
розглядається як один з найважливіших чинників підвищення стабільності,
надійності, ліквідності та прибуткової діяльності комерційних банків. Велика
кількість комерційних банків України внаслідок неефективного управління
ресурсами зазнає фінансових труднощів. Тому проблема формування та
ефективного управління активами банків залишається актуальною і вимагає
подальшого дослідження.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Проблема ефективного
управління активами була розглянута як вітчизняними, так і зарубіжними
вченими. Проблеми формування банківських ресурсів та їх впливу на
економічний розвиток вивчались такими зарубіжними вченими як Х. Хокман,
Е. Гілл, Дж. Хікс. В ринкових умовах України ці дослідження не завжди можна
трансформувати, саме тому вивчення цієї проблеми отримало подальший
розвиток у працях українських вчених-економістів А.М. Герасимович, О.В.
Дзюблюк, О.Д. Заруби, А.М. Мороза, М.І. Савлука, О.Я Стойко, О.А.
Кириченко та ін. Вченими, у цих працях, розглянута діяльність банківських
фінансових інститутів щодо управління активами, розглянуті питання
ресурсної політики комерційних банків, кредитної політики. Але ці
дослідження не можуть дати в повній мірі відповіді на всі запитання та повне
вирішення проблем в їх сучасному контексті. Слід зауважити також істотну
роль, яку відіграє Базельський комітет з банківського нагляду в розробці і
координації зазначених напрямів.
Метою статті є визначення основних засад управління активами
комерційного банку та розробка пропозицій щодо забезпечення їх достатньої
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доходності.
Результати

дослідження.

Активи

банку

є

ресурсами,

які

використовують для отримання прибутку при раціональному розподілі ризиків
по окремих видах операцій і підтриманні ліквідності.
Примноження активів банку здійснюється за рахунок проведення
активних операцій: видача кредитів, інвестиційні операції та інші активні
операції, що сприяють отриманню прибутку. У свою чергу, активні банківські
операції – це фінансові операції з розміщення коштів із метою отримання
доходів [2].
Під управлінням активами розуміють розподіл на готівку, інвестиції,
позики та інші активи. Особлива увага при розміщенні коштів приділяється
інвестиціям у цінні папери і позиковим операціям, зокрема складу портфелів
цінних паперів і непогашених позик [4].
За сучасних умов розвитку банківської діяльності головне завдання
полягає в пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх
прибутків для збереження коштів вкладників і підтримання життєдіяльності
банку. Успішне вирішення цієї складної проблеми потребує використання
багатьох методів, прийомів, систем та розробки нових підходів до управління
активами банку.
Сьогодні домінує інтегрований підхід, який полягає в скоординованому
управлінні фінансами банку, в процесі якого через узгодження управлінських
рішень та досягнення певних пропорцій між активними і пасивними
операціями досягається кілька цілей, таких як підвищення прибутку, зниження
ризиків, аналіз і контроль ліквідності. Сучасні методи та принципи управління
активами спрямовані насамперед на мінімізацію процентного ризику і кожен
банк застосовує комплекс заходів, які більше підходять його політиці [5].
В 2017 році за підсумками різних незалежних видань АТ «ОТП Банк»
зайняв лідируючі позиції в різних номінаціях. За підсумками щорічного
фінансового рейтингу газети «БІЗЕС» банк отримав високі оцінки в номінаціях
«Драйвер споживання», «Вибір населення», «Аграрний банк».
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АТ «ОТП Банк» проводив досить активну політику протягом останніх
років. Це свідчить про зважене управління активами, хорошу репутацію банку
на ринку та довіру його клієнтів (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяг активів у розрізі складових елементів АТ «ОТП Банк» за 20132016 рр., тис. грн.
Показники
Грошові кошти
та рахунки в
НБУ
Кошти
в
банках
Кредити
клієнтам
Інвестиції,
наявні
для
продажу
Інвестиції,
утримувані до
погашення
Інвестиції
в
дочірні
компанії
Основні засоби
Поточні активи
з податку на
прибуток
Відстрочені
активи
з
податку
на
прибуток
Інвестиційна
нерухомість
Інші активи
Активи

Роки
2013

2014

2015

2016

Темп
приросту, %

1984674

1557044

1011863

1940805

(2,26)

492278

1812414

2079701

2051772

76,01

15246182

15350383

13398541

15211493

(0,22)

1026182

89409

251749

1394509

26,41

-

651655

3008265

2605186

100

161295

89966

-

-

(100)

43688

364325

344702

336621

0,87

12296

5432

-

180862

93,2

-

515133

626681

720744

100

16648

202928

217030

177235

90,6

84860
19460803

205520
20844209

215933
21154465

213151
24832378

60,19
21,63

З даних табл. 1 можна зробити висновок про те, що активи АТ «ОТП
Банк» збільшились протягом 2013-2016 рр. на 5 371 575 тис. грн. або на 21,63
%.
Це збільшення відбулось за рахунок збільшення коштів та рахунків НБУ
в 2016 році на 47,86 %, в порівнянні з 2015 роком і збільшенням коштів в
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банках на 76,01 %, за вибраний проміжок часу, збільшення фінансових
інструментів, передплати з податку на прибуток на 100 %, збільшення
інвестицій, наявних для продажу, на 26,41 %, збільшення інших активів на
60,19 % та інших складових елементів активів.
Деталізуючи статті активів, варто зосередити увагу саме на складових,
які мають тенденцію до збільшення (рис. 1).
При цьому, слід відмітити, що тенденція до зниження спостерігається,
зокрема в інвестиціях в дочірні компанії – перестали інвестувати.
2500000

2000000
Грошові кошти та рахунки в
НБУ

1500000

Кошти в банках
1000000

Інвестиційна нерухомість

500000

0
2013

2014

2015

2016

Рис. 1. Динаміка зміни обсягу активів АТ «ОТП Банк» за 2013-2016 рр., тис. грн.

Для системи управління активами в українських банках є характерним
високий рівень централізації процесу управління активами. Більшість рішень
щодо зміни складу та структури активів приймаються першою особою або
членами правління колегіально, система делегування повноважень розвинена
слабо. Все це, безумовно, вносить порядок у процес управління групами
банківських активів, знижує рівень операційного ризику в умовах нестачі
кваліфікованих кадрів, підвищує ступінь керованості портфелем активів. Однак
подальше використання такого підходу призведе до помітного зниження
ефективності управління активами та оперативності обслуговування клієнтів,
до зменшення потенціалу для подальшого розвитку.
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Внутрішньобанківські положення, регламенти та інструкції стосуються
окремих груп активів, але не портфеля в цілому. Співробітники українських
кредитних організацій концентрують увагу на управлінні окремими активами,
не розуміючи, як новий виданий кредит або придбаний пакет цінних паперів
позначиться на характеристиках всього портфеля. Ще однією особливістю
системи управління банківськими активами в Україні є слабкий розвиток (а в
більшості банків просто відсутність) ефективних способів комунікації між
вищим керівництвом і рядовими співробітниками. У

співробітників

зацікавлених підрозділів і керівників середньої ланки відсутня інформація про
комплексну стратегію банку в галузі управління активами (навіть якщо така
існує). Відсутність орієнтирів породжує неоднозначність і підвищує
ймовірність помилки.
Розвиток фінансово-кредитної системи в умовах ринкових відносин
вимагає

від

банків

підвищення

ефективності

діяльності,

конкурентоспроможності банківських інструментів і послуг на основі
впровадження нових досягнень та досвіду іноземних банків в управлінні
банківською діяльністю, в тому числі управлінні банківськими активами. У
період нестійкої фінансової ситуації в країні, необхідною умовою досягнення і
підтримання стабільного функціонування й розвитку комерційних банків є
дотримання принципів управління активними операціями комерційного банку,
їх збалансоване зростання і поліпшення якості.
Враховуючи наявні моделі управління активами комерційного банку,
можна дійти таких висновків:
– для ефективного управління фінансовими потоками комерційного
банку (підвищення ліквідності і збільшення прибутку) необхідно розробити
комплекс економіко-математичних моделей, спрямованих на підвищення
якості управління активами комерційного банку, які базувалися б на проведенні
комплексного аналізу їхнього стану;
– важливою особливістю управління банківськими ресурсами є наявність
факторів

невизначеності.

Причинами
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невизначеності

є

неповнота

(недостатність,

неадекватність),

недостовірність

інформації;

нечіткість

процесів прийняття рішень, що притаманна суб’єктам прийняття рішень
(керівництва банку); неточність висновків та інтерпретації даних; складність
проведеного аналізу тощо. Для подолання невизначеності має сенс
застосовувати не лише класичні методи кількісного аналізу, але й якісний
аналіз, методи експертного оцінювання, методи теорій нечітких множин і
нечіткої логіки, інструментарій нейронних мереж тощо;
– наявні розробки в цій сфері далеко не завжди можуть бути застосовані
до управління активами в українських комерційних банках, тому що економіка
України має свою специфіку (високий рівень інфляції, політична й економічна
нестабільність), тому виникає величезна потреба у створенні власних
програмних продуктів, які б допомогли у вирішенні проблеми аналізу та
управління активами комерційного банку.
Процес управління проблемними активами можна представити як
послідовність наступних етапів:
- моніторинг працюючих кредитів;
- раннє реагування менеджменту на виникнення проблемних
ситуацій щодо повернення кредитів;
- аналіз варіантів та вибір стратегії роботи з проблемними
активами;
- відновлення функціонування проблемних кредитів;
- стягнення заборгованості за проблемними кредитами [3].
Висновки. В даний час важним є питання оздоровлення банківської
системи України – робота з проблемними активами банку, а також вибір методу
управління ними. Актуальним питанням є державна підтримка банківської
системи України шляхом створення санаційного банку або так званого банку
«поганих активів» на базі вже існуючого національного банку. Потребує
розробки правове забезпечення реалізації механізму фінансування викупу
проблемних активів через державні аукціони щодо викупу майна, що перебуває
в заставі.
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агропромислового комплексу. Автором
доведена актуальність і необхідність
активізації банківського фінансування
підприємств аграрної сфери. Досліджено
сучасний
стан
ринку
банківського
кредитування
підприємств
агропромислового комплексу. Визначено
ряд факторів, які перешкоджають
ефективному кредитуванню банками
аграрних підприємств. Запропоновано
шляхи усунення дисбалансів у сфері
фінансування
підприємств
агропромислового комплексу.
Ключові слова: банківська система,
комерційний банк, Національний банк
України,
фінансово-економічна
криза,
банківський
сектор,
агропромисловий
комплекс, кредит, кредитування, сільське
господарство, банківське фінансування.

Abstract. The article deals with the essence of
banking lending to agro-industrial enterprises.
The author has proved the urgency and
necessity of activization of bank financing of
enterprises of agrarian sphere. The present
state of the bank lending market of the
agroindustrial complex is investigated. A
number of factors have been identified that
impede efficient lending to banks by agrarian
enterprises. The ways of elimination of
imbalances in the sphere of financing of
enterprises of agroindustrial complex are
offered.
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Вступ. У безперервності відтворювального процесу і розвитку
підприємницької діяльності в аграрній сфері важливе значення відіграє
вітчизняна банківська система, оскільки саме їй належить перевага
запровадження

прогресивних

механізмів

кредитування

підприємств

банківського

кредитування

агропромислового комплексу.
Необхідність

ефективного

розвитку

підприємств аграрної сфери зумовлюється, насамперед, тим, що сьогодні, в
умовах дестабілізації економіки, саме сільськогосподарські підприємства
дають можливість вирішувати питання продовольчої безпеки, створювати
надійне

джерело

бюджетних

надходжень

та

потужний

виробничо-

економічний потенціал для розвитку сільських територій [6].
У сільськогосподарських підприємствах існує недостатність коштів, які
б перебували в обігу та спрямовувались на купівлю засобів захисту рослин і
тварин, насіння, добрив, пального та придбання нової техніки, адже існуюча
вже зношена та застаріла. В таких умовах тільки кредитування сільськогосподарських підприємств дозволяє вирішити проблему, пов’язану із специфікою
агропромислового виробництва як суб’єкта кредитування. Саме це пояснює
актуальність данного дослідженя.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Дослідженням питань
розвитку та вдосконалення банківського кредитування підприємств АПК
присвятили праці такі науковці, як О. Гудзь, М. Дем’яненко, П. Лайко, Р.
Слав’юк, М. Малік, Б. Пасхавер, О. Непочатенко, Т. Майорова, П. Саблук, Т.
Калашнікова, Г. Минкіна, М. Мустафа, А. Куйпер та ін. Питанням державної
підтримки сільського господарства приділили увагу такі науковці, як А.
Головчук, Д. Семенда, В. Збарський, В. Горьовий, А. Череп, І. Кириленко, А.
Діброва, О. Могильний, Н. Руденко, Г. Зайбел, М. Петрік та ін. Високо
оцінюючи здобутки вітчизняних та зарубіжних науковців, необхідно
зауважити, що дослідження сучасного стану банківського кредитування АПК
потребує подальших наукових розвідок
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Метою даної статті є дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку
банківського кредитування підприємств агропромислового комплексу.
Результати дослідження. З розвитком ринкових відносин зросла
залежність функціонування АПК від фінансово-кредитної системи і
продовжує ще більше зростати. Сьогодні аграрний сектор економіки
перебуває у незадовільному стані, проте і надалі продовжує формувати
продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну
безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної
економіки та створює соціально-економічні умови сільського розвитку.
Агропромисловий комплекс дає близько 9-13% валової доданої вартості
країни, є одним з основних бюджетоутворюючих секторів національної
економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки
становить в середньому 20 відсотків, а у товарній структурі експорту – понад
чверть [9].
В останні роки зберігається тенденція до впливу аграрного сектора на
розвиток економіки. Так, в 2016 році АПК забезпечив понад 40% експорту
країни; досягнуті високі показники врожайності - більше 64 млн. т. при
врожайності 44 ц/га. У 2015/2016 маркетинговому році досягнуто рекордного
експорту зернових - понад 39 млн. т. [7].
У сільськогосподарських підприємствах існує недостатність коштів, які
б перебували в обігу та спрямовувались на купівлю засобів захисту рослин і
тварин, насіння, добрив, пального та придбання нової техніки, адже існуюча
вже

зношена

та

застаріла.

В

таких

умовах

тільки

кредитування

сільськогосподарських підприємств дозволяє вирішити проблему, пов’язану із
специфікою агропромислового виробництва як суб’єкта кредитування.
Відповідно до дослідження наукових підходів, банківське кредитування АПК
— економічні відносини з приводу забезпечення підприємств АПК джерелом
фінансування на умовах поворотності, платності, забезпеченості, строковості,
цільового використання та диференційованості. що супроводжуються
специфічними особливостями, притаманними підприємствам АПК [4].
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Таким чином кредитні ресурси відіграють вирішальну роль у розвитку
сільського господарства. Це зумовлено сезонним розривом між вкладенням і
надходженням коштів та безперервністю процесів відтворення. Значна
потреба в оборотному капіталі за недостатності власних коштів перетворює
кредит у вагоме джерело формування фінансових ресурсів і зумовлює
необхідність пошуку шляхів кредитного забезпечення. Разом з тим отримання
кредитів для підприємств аграрної сфери залишається проблемним.
Вважаємо, що варто більшу увагу приділяти сучасному стану
кредитування аграрних підприємств в Україні та проблемам, які існують, адже
від цього залежить ефективність функціонування і фінансовий результат
діяльності підприємств, їх рівень розвитку, а також рівень розвитку
підприємств аграрної сфери та національної економіки країни загалом [2].
Для підприємств АПК банківські кредити є пріоритетним джерелом
фінансування, адже власних коштів не вистачає для ефективного та
безперебійного виробництва. Тому, останнім часом спостерігається зростання
обсягів банківського кредитування АПК, проте все ж воно є недостатнім. У
зв’язку з чим, основним джерелом фінансування для агропідприємств
залишається самофінансування (рис. 1.).
Дефіцит
коштів; 47%

Кредити; 36%

Оборотні
активи
підприємства;
4%

Кошти
державного
бюджету; 13%

Рис.1. Структура часток фінансового забезпечення аграрних підприємств
України у 2016 році, % Джерело: [9].
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В умовах сьогодення комерційні банки досить обережно ставляться жо
потенційних позичальників-підприємців аграрної сфери. У загальному обсязі
наданих кредитів за підсумками 2016 року на позичальників-аграріїв припадає
лише 7,5%. І це при тому, що частка АПК, в тому числі і сільського
господарства, у ВВП щорічно зростає (частка АПК у ВВП складає більше
третини) [9]. І, незалежно від обсягу кредитів, наданих сільському
господарству, лише в цій сфері досягнуто найбільше зростання обсягів
виробництва валової продукції порівняно з іншими галузями економіки, що
значною мірою свідчить про ефективне використання фінансових ресурсів.
Далі розглянемо показники кредитування української економіки загалом
та агропромислового комплексу зокрема, які дадуть змогу оцінити ставлення
банківського сектору до кредитування агросектору. В табл. 1 наведено
макроекономічні показники розвитку економіки й обсяги кредитування в
Україні за досліджуваний період.
Таблиця 1
Макроекономічні показники та обсяги кредитування АПК
у 2012-2016 рр
Відхлення
Абсо- Віднолютне
сне

Показник

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП, млрд.грн.
Кредити в
економіку,млрд.грн.
Кредити підприємствам
АПК, млрд.грн.
Частка кредитів,
наданих підприємствам
АПК, %
Джерело: [9, 10].

1 408,9

1 454,9

1 566,7

1 979,5

2 383,2

974,3

69,2

815,1

815,3

911,4

1 015,7

1 012,8

197,7

24,3

13,1

14,2

11,0

16,5

14,8

1,7

13,0

1,6

1,7

1,2

4,9

7,5

5,9

368,8

На підставі цих даних можна зробити такий висновок: під час
економічного зростання банківський сектор надає перевагу кредитуванню не
підприємств АПК, а інших галузей економіки. За умов економічної кризи,
коли насамперед згортається кредитування найризикованіших галузей
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економіки,

загальне

скорочення

обсягів

кредитування

відбувається

здебільшого за рахунок обмеження кредитування підприємств АПК.
Як свідчить практика, сезонність сільськогосподарського виробництва
обумовлює необхідність залучення запозичених коштів у значних обсягах
(понад 100 млрд. грн. на рік), тоді як у структурі кредитного портфелю банків
75% припадає на коротко- та середньострокові кредити, а довгострокове
кредитування з терміном користування 10-15 років взагалі відсутнє [1].
Незначні темпи кредитування аграрних підприємств нерозривно пов’язані зі
строками, на які надаються кредити, оскільки тільки довгострокові кредити
дозволяють суб’єкту господарювання розпоряджатися ними як власними
коштами. Проведені нами дослідження свідчать, що переважна кількість
кредитів - це короткострокові та середньострокові кредити. Частка кредитів
від одного до п’яти років складала 52,67%. Кредити, надані на строк більше 5
років, становили лише 9,35% від загального їх обсягу [8], що явно недостатньо
для оновлення основних коштів і забезпечення фінансової стійкості
підприємств.
Відповідно до даних НБУ, в Україні частка банківського кредитування
займає менше 20% оборотних коштів аграрного сектора, в той час як в
розвинених країнах вона сягає 70%. За офіційною інформацією, залишки
кредитів на рахунках банків за станом на кінець грудня 2016 становили майже
822,1 млрд грн (станом на кінець грудня 2015 року - 787,8 млрд грн), з яких
50,8% - кредити в національній валюті, 49,2% - в іноземній валюті. З них тільки
55,4 млрд грн (6,7%) - кредитні кошти, надані підприємствам сільського,
лісового і рибного господарств (станом на кінець грудня 2015 року - 48,4 млрд
грн або 6,1%) [10].
Із загальної суми прострочених кредитних зобов'язань (191,8 млрд грн,
з яких 18,4% в національній валюті і 79,6% - в іноземних) тільки 2,7% (5,3 млрд
грн) - кредити, надані підприємствам галузі. Станом на кінець грудня 2015
загальна сума прострочених кредитів склала 157,1 млрд грн, з яких 5,9 млрд
грн (3,8%) - кредити, надані підприємствам сільського, лісового і рибного
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господарств (28,6% в національній валюті та 71,47% - в іноземних валютах)
[10].
Середньозважені

процентні

ставки,

під

які

залучали

кредити

підприємства АПК 2016 року в національній валюті, коливалися в межах
14,01-21,19%, в іноземних - 6,33-10,7% річних. У той же час за даними НБУ за
грудень 2016-го розмір ставки кредиту для суб'єктів сільського господарства
склав 18,4%, що вище середньої ставки по галузях економіки (14,2%).
Нагадаємо, що облікова ставка НБУ протягом 2016 знизилася з 22 до 14% [10].
За прогнозами НБУ, цього року очікують зниження процентних ставок
по депозитах державних банків, що має здешевити банківське фінансування і
позначитися на платі за кредитні ресурси для позичальників.
Також варто зауважити, що в основному банківські короткострокові
кредити видають для поточних операційних потреб діяльності аграрного
сектора (підготовка до посівної із закупівлею палива, добрив, насіння,
посадкового матеріалу, кормової бази і т.д.), а довгострокові - на розвиток і
придбання основних фондів, що дозволяв спеціальний режим сплати ПДВ.
Проаналізувавши ринок банківського кредитування АПК ми дійшли
висновку, що на сьогодні основними «гравцями» на данному ринку
виступають ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ КБ ПриватБанк, ПАТ
«Креді Агріколь Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України.
В процесі дослідження нами було вивчено ринок банківських
пропозицій (програм) з кредитування аграрного сектора. Ми прийшли до
висновку, що лідером з обслуговування підприємств АПК є ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль», який має понад 15-річний досвід роботи з цим сегментом. Також
ефективну діяльність з кредитування сільськогосподарських підприємств, де
враховано специфіку даної галузі, ведуть ПАТ «Креді Агриколь Банк», ПАТ
«Державний ощадний банк України, Укрсоцбанк, Кредобанк, ПАТ OTP Банк,
ПАТ «ПУМБ».
Очевидно, що попит на банківські кредитні продукти з боку аграріїв
буде досить високим, адже протягом року існують і інші різні види
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сільськогосподарських робіт, що потребують фінансових вкладень. Вважаємо,
що у 2018 році активніше почнуть працювати складські свідоцтва при розгляді
питань про кредитування господарств, так само будуть користуватися
попитом програми на поповнення оборотних коштів та придбання
сільськогосподарської

техніки,

популярними

залишаться

і

продукти

фінансового лізингу [2].
Загальні тенденції ринку банківського кредитування свідчать, що
відбувається поступове зниження ставок за кредитами, тому варто очікувати,
що з боку аграріїв послуги банків з кредитування будуть затребувані. Банки,
які надають кредити аграрному сектору, несуть значні інвестиційні та кредитні
ризики. Дані ризики, насамперед, пов’язані з ризиком застави, виробничим
ризиком. Заставою в аграрному секторі може виступати майбутній урожай або
матеріально-технічна база (основні засоби, які задіяні у виробничому процесі).
Ризик даного застави пов’язаний з ризиком зниження ліквідності. Враховуючи
сезонність

виробництва

та

природно-кліматичні

умови,

реалізація

майбутнього врожаю, може не забезпечити необхідну суму для повернення
позикових коштів, що може бути пов’язано з низькою закупівельною ціною
продукції аграрного сектора [7].
Висновки. Отже, для вирішення досліджених проблем та ліквідації
кредитного дефіциту у суб’єктів АПК, вважаємо за доцільне проведення таких
заходів:
1. Забезпечити переважну спеціалізацію банків на спеціальному колі
фінансових послуг та адаптацію їх до обслуговуванню суб’єктів АПК.
2. Посилити роль застави землі (що зручно, коли в якості забезпечення
кредиту).
3. Підвищити значимість аналізу фінансових звітів і ринку при прийнятті
рішення про видачу кредиту.
4. Домогтися підвищення рівня управління ризиками та страхування
ризиків при кредитуванні сільськогосподарських підприємств.
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5. Збільшити

обсяги

субсидіювання

програм, спрямованих

на

стимулювання споживання ресурсів організаціями АПК (мінеральних добрив,
дизельного палива, засобів захисту рослин).
Усе вищевикладене сприятиме активізації банківського кредитування
підприємств аграрної сфери та прямо впливатиме на зростанню реального
сектору економіки.
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Анотація. У статті розглядаються
теоретичні і практичні аспекти у
формуванні іміджу підприємства, як
елемент
конкурентоспроможності
в
ринкових
умовах.
Обґрунтовується
взаємозв'язок між іміджом та рівнем
конкурентоспроможності підприємства.
Сформовано основні засоби формування
іміджу, визначено чинники та показники,
що впливають на імідж підприємства.
Ключові слова: імідж, позитивний імідж,
формування іміджу, конкурентоспроможність, ринкове середовище.

Abstract. The article deals with theoretical
and practical aspects in shaping the image of
the enterprise as a factor of competitiveness in
market conditions. The interrelation between
image and level of competitiveness of the
enterprise is substantiated. The basic means of
forming an image are formed, factors and
indicators that influence the image of the
enterprise are determined.
Keywords: image, positive image, image
formation,
competitiveness,
market
environment.

Вступ. Інтеграційний напрямок розвитку країн в економічному спектрі
тісно пов'язаний з розвитком конкурентного середовища. При виході на новий
ринок,

визначенні

стратегії,

здійсненні

інвестицій,

реструктуризації

підприємства тощо потрібна об'єктивна оцінка його конкурентного стану,
який можна описати системою взаємопов'язаних понять – «конкурентний
потенціал», «конкурентна перевага», «конкурентна позиція», «конкурентний
статус» та «конкурентоспроможність». Для забезпечення сприятливих умов
своєї діяльності підприємства потрібно здійснювати постійний моніторинг
економічної ситуації та оцінювати її зміни з точки зору вірогідних для себе
наслідків. До цих факторів відносять: рівень динаміки цін, рівень та темпи
інфляції, коливання курсу національної валюти відносно валют інших країн,
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зростання та спад виробництва, оподаткування, розподіл прибутків і попит
покупців, платоспроможність контрагентів тощо [1].
Конкурентоспроможність можна визначити як комплексну порівняльну
характеристику, яка відображає ступінь переваг над конкурентами за
сукупністю оціночних показників діяльності на певних ринках за відповідний
проміжок часу, але при цьому є особливості завдяки яким підприємство може
стати конкурентоспроможним. До цих особливостей відносять імідж
підприємства [2]. Сильний імідж є підтвердженням того, що підприємство
володіє унікальними діловими здібностями (спеціальними навичками,
вміннями), що дозволяють підвищувати пропоновану споживачам цінність
товарів і послуг.
Актуальність досліджуваної теми пояснюється тим, що значущість
іміджу зростає у зв'язку із розвитком впливу комунікативних потоків на життя
людини. В умовах ринкових відносин головним і визначальним фактором
економічного благополуччя підприємства стає ринок, а точніше споживач
продукції та послуг. У кінцевому результаті, все різноманіття зовнішніх
впливів знаходить своє вираження в позиції суспільства відносно організації,
а це в свою чергу слугує передумовою формування іміджу.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Питання формування
іміджу підприємства у науковій літературі присвячена значна кількість праць
вітчизняних та зарубіжних вчених серед яких: Р. Брейлі, С. Майерс, І. Гурков,
Е. Абрамова, П.В. Забелин, Д.В. Задихайло, Г.В. Назарова, Б.А. Чуб та ін.
Однак, незважаючи на значні досягнення в теорії і практиці дослідження
формування іміджу підприємства як елемента конкурентоспроможності, є ряд
проблем, які так і залишаються предметом дискусій та обговорень вченихекономістів. Так, у більшості наукових праць вітчизняних і закордонних
вчених

використовується

універсальний

підхід

при

розгляді

ролі

конкурентних переваг підприємства в процесах збільшення присутності на
ринку, з урахуванням посилення галузевої конкуренції. Мало розробленими
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залишаються питання формування конкурентних переваг саме на базі
позитивного іміджу.
Метою даної роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів
формування іміджу організації, як фактор конкурентоспроможності в
ринкових умовах. Створення позитивного іміджу безпосередньо впливає на
діловий успіх підприємства, оскільки формує атмосферу довіри до нього.
Формуючи імідж підприємства, слід думати про адекватність створюваного
образу запитам людей про:
-

оригінальність образу на тлі йому подібних;

-

здатність змінюватися залежно від потреб.

Результати дослідження. В умовах жорсткої ринкової конкуренції між
підприємствами, які пропонують ідентичні товари та послуги, загострюється
питання завоювання ринку збуту та приваблення потенційного клієнта. Форми
та методи боротьби приймають найрізноманітніші відтінки, що часто
призводить до необхідності втручання у конкуренцію. Одним з основних
інструментів покращення становища на ринку являється позитивний імідж
підприємства, який вирізняє його серед аналогічних за видом діяльності
організацій, підсилює його ринкові позиції, збільшує ринкову вартість
компанії, розширює коло постійних споживачів.
Незалежно від бажань як самого підприємства, так і фахівців зі зв'язків
із громадськістю, імідж – це об'єктивний фактор, що грає істотну роль в оцінці
конкурентоспроможності

підприємства

і

недостатня

увага

до

його

формування та підтримання істотно звужує можливості [3].
Проте, слід зазначити, що окрім даного тлумачення терміну «імідж»
існує велика кількість визначень поняття «імідж» (Табл. 1).
Враховуючи всі ознаки такого багатоаспектного поняття, як «імідж», на
мою думку визначення має охоплювати:
-

спрямованість на певну соціальну групу;

-

відображення потреб та запитів аудиторії на певний час;

-

соціально-психологічне походження;
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-

символічну природу (існування стереотипів у психіці);

-

поєднання зовнішніх та внутрішніх складових при формуванні;

-

ситуативність та гнучкість, залежність від моменту, з одного боку, та
постійність, статичність – з другого.
Таблиця 1
Основні підходи тлумачення терміну «імідж» [6]

Автор
Ф. Котлер
Д. Доті

Л.Е.ОрбанЛембрик
А.К.Семенова

В. Абаренкова

Визначення
це сприйняття компанії чи її товарів суспільством
це все і всі, хто має хоч якесь відношення до підприємства і
пропонованих нею товарів і послуг; це витвір, що постійно
створюється як словами, так і образами, які химерно перемішуються
і перетворюються в єдиний комплекс
це враження, яке організація та її працівники справляють на людей і
яке фіксується в їхній свідомості у формі певних емоційнозабарвлених стереотипних уявлень
це навмисне спроектований в інтересах підприємства, що
ґрунтується на особливостях діяльності, внутрішніх
закономірностях, властивостях, перевагах, якостях і характеристиках
образ, який ціленаправлено входить у свідомість цільової аудиторії,
відповідає її очікуванням і вирізняє компанію від аналогічних
в широкому розумінні – поширення уявлення щодо характеру того
або іншого об'єкта; у більш вузькому (стосовно пропаганди,
реклами) означає цілеспрямовано сформований образ-уявлення, який
за допомогою асоціацій наділяє об'єкт (явище, особистість, товар
тощо) додатковими цінностями (соціальними, політичними,
соціально-психологічними, естетичними тощо) та завдяки цьому
сприяє більш цілеспрямованому та емоційному сприйманню

На мою думку, у сучасних умовах імідж є однією з найважливіших
складових конкурентоспроможністю підприємства, базовою передумовою
його успішної діяльності. Успішні підприємці давно зрозуміли необхідність
формування позитивного іміджу, адже правильно створений і реалізований
імідж є важелем здатним відкрити шлях впливу на вибір споживачів і суттєво
знизити вплив конкурентів.
Практика довела, що формування позитивного іміджу підприємства це с
складний та багатогранний процес. Практично кожне підприємство, яке визнає
необхідність забезпечувати собі певну репутацію та просування на ринку, має
штатних працівників, які займаються цими питаннями у складі служби
маркетингу (група з корпоративного іміджу може існувати окремо, але це
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менш доречно, тому що вся діяльність підпорядкована цілям та завданням
маркетингу) [4].
Створення іміджу підприємства в ринковому середовищі ведеться на
основі стратегічного підходу, за допомогою інтегрованих маркетингових
комунікацій, де кожен із засобів має свої сильні і слабкі сторони. Приступаючи
до створення іміджу, необхідно з'ясувати: чим займається підприємство в цей
час й у перспективі; чим надані чи пропоновані товари та послуги
відрізняються від товарів та послуг конкурентів; провести аналіз найближчих
конкурентів, виділити їхні недоліки й перетворити їх у свої переваги [5].
Процес формування іміджу починається із створення бачення, а потім з
місії як соціально-значимого статусу підприємства. Далі визначається його
індивідуальність, ідентичність і лише тоді створюється позитивний імідж:
3)

Бачення, місія: стратегічний інструмент, що ідентифікує цільовий

ринок і широко визначальний бізнес або основну діяльність підприємства;
4)

Індивідуальність: відтворюється в організаційному "життєвому

стилі", що є способом життя підприємства, те як воно "проводить" час,
використовує матеріальні, фінансові, інформаційні, людські та ін.ресурси;
5)

Ідентичність: система комунікативних засобів - назв, символів,

міфів, ритуалів, що проектують або відображають індивідуальність
підприємства;
6)

Зворотній зв'язок, контроль даних: системи підтримки рішень і

бази даних, які використовуються для оцінки та оптимізації іміджу
підприємства;
7)

Імідж.

Важливим є те, що побудова іміджу здійснюється з урахуванням
основних принципів маркетингової комунікації з метою зробити підприємство
відомим та привабливим. Імідж є найефективнішою формою подання
повідомлення, здатною створити у цільової аудиторії саме таке сприйняття,
яке необхідне для досягнення конкретних цілей.
Під час розробки іміджу необхідно врахувати такі основні чинники:
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-

маркетинговий – виокремлення маркетингових відмінностей об'єкта;

-

соціологічний – визначення переваг, до яких схильна аудиторія;

-

ситуаційний – визначення контексту, в якому відбувається формування
іміджу;

-

комунікативний – забезпечення відповідного інформаційного впливу.
Слід зазначити, що підприємство, працюючи зі своєю громадськістю,

прагне сформувати не просто позитивний імідж, а саме той імідж, який
підвищить конкурентоспроможність на ринку, сприятиме підвищенню
ефективності його функціонування. При цьому працівники повинні свої дії
звіряти з корпоративною філософією. Співпраця, партнерство, система довіри
і узгоджених дій стають не менш важливими, ніж система господарського
управління: люди в сучасних корпораціях не є ні залежними, ні незалежними
– вони взаємопов'язані. У таких умовах відбувається трансформація принципів
життєдіяльності підприємства, способів виробництва у бік переважно
соціологізування, тобто інтеграції працівників в життя корпорації, мобілізація
творчості, самостійності (гнучкої спеціалізації), для чого використовуються
неекономічні

мотиви

і

стимули

як

обов'язкові

умови

ефективних

управлінських і трудових процесів.
При формуванні іміджу важливе місце займає стратегічне управління в
організації. Стратегічне управління створює конкурентні пере- ваги, які
забезпечують успішне існування і розвиток підприємства в довгостроковій
перспективі. Маркетингове стратегічне управління виходить з того, що
створити стійку конкурентну перевагу – це значить запропонувати велику
сприйману цінність споживачем і іншим зацікавленим групам. Ці переваги
можуть бути зв'язані як з характеристиками вироблених товарів і послуг, так і
з характеристиками самого підприємства і його положенням на ринку. У
цьому випадку стратегію можна вважати як комплекс рішень по досягненню
довгострокових конкурентних переваг на цільових ринках.
Аналізуючи дану інформацію, виділяємо наступні основні засоби
створення іміджу:
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1. Візуальні засоби – дизайнерські прийоми формування іміджу, які
включають створення упакування, оформлення вітрин, офісів, виставок,
розробку макетів оголошень тощо.
2. Вербальні засоби – спеціально підібрана стилістика, орієнтований на
нестатки споживача.
3. Рекламні засоби – використанні в кожному конкретному випадку
рекламні засоби, що сприяють формуванню сприятливого відношення.
4. PR-заходи – це продумані, сплановані, постійні зусилля по
встановленні

і

зміцненні

взаєморозуміння

між

підприємством

і

громадськістю. Це виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські
заходи та інше.
Робота над формуванням іміджу підприємства досить складна та
проблематична, але вкрай необхідна, і ця необхідність з часом постійно
зростає. Для того, щоб прогнозувати імідж підприємства потрібно врахувати
низку показників. До основних таких показників можна віднести: загальну
популярність і репутацію; швидкість реагування на замовлення; дотримання
термінів укладених угод; гнучкість цін; інноваційність, сучасність, фінансову
стійкість; престиж товару, післяпродажне обслуговування; умови платежів і
діючу систему знижок; торговельно-збутову та рекламну політику.
Отже, відмінність конкурентоспроможності від іміджу полягає в тому,
що конкурентоспроможність є об'єктивною категорією, а імідж – суто
суб'єктивною. І тому, сформований імідж підприємства у кожного
контрагента, з яким воно взаємодіє, має безпосередній вплив на характер їхніх
стосунків, а отже, і на конкурентоспроможність відповідного підприємства. У
той же час імідж формується в результаті оцінки відповідним суб'єктом
конкурентних переваг підприємства, які здаються йому найбільш важливими,
в умовах впливу на нього різних джерел інформації.
Висновки. Найважливішим елементом ринкової економіки, який
забезпечує її ефективне функціонування є конкуренція. А одним із
найважливіших елементів конкурентоспроможності підприємства є його
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імідж.

Враховуючи

те,

що

важливою

перевагою

у

забезпеченні

конкурентоспроможності підприємства є його імідж, в даній статті виставлено
характер

взаємозв'язків

між

іміджом

підприємства

та

його

конкурентоспроможністю, які будуть впливати на формування іміджу, як
елементу конкурентоспроможності підприємства на ринку.
Отже, необхідно досліджувати та аналізувати ринок, ставлення
споживача до певного товару чи послуг, і це забезпечить справжній
позитивний та дієвий імідж для компанії, що являється запорукою його
конкурентоспроможності.
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Вступ. Одним із головних елементів продовольчого ринку країни - є
ринок молока та молокопродуктів. Від його розвитку залежить не тільки
здоров’я всього населення, але й рівень соціальної напруги в країні, особливо
в сільській місцевості. Для ефективного функціонування на ринку,
підприємства повинні володіти достовірною інформацією про стан і динаміку
попиту та пропозиції на конкурентному товарному ринку.
Ринок сиру є одним із найдинамічніших споживчих сегментів із стійким
приростом обсягів виробництва, споживання та охоплення міжнародних
ринків, що і обумовлює актуальність цього дослідження.
Аналіз досліджень та постановка завдання. Розгляду проблемних
питань щодо формування та розвитку ринку сиру та пошуку шляхів їх
вирішення присвячені праці В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, П.С. Березівського,
М. Дікаленка, В.Н. Зимовця, М.П. Коржинського, Ю.М. Макаренка, В.Я.
Месель-Веселяка, А. Норкіна, П.Т. Саблука, О.В. Шкільова, О.М. Шпичака О.
Якубчака та інших вітчизняних науковців. Питаннями класифікації сирів
займалися А.Н. Корольов, І.Б. Гісін, А.І. Чеботарьов, З.Х. Діланян, П.Ф.
Крашенінін, Р. Раманаускас, J. Davis, G. Burkhalter, R. Skott. Та незважаючи на
існуючі дослідження, слід відзначити недостатність вивчення сучасних
тенденцій розвитку ринку сиру в Україні. Тому необхідно більш детально
проаналізувати нинішню ситуацію на ринку сиру, визначити його основні
проблеми та шляхи їх подолання.
Метою даної статті є проведення моніторингу сучасного стану ринку
сиру в Україні та світі і визначення основних тенденцій, які найближчим часом
домінуватимуть на ньому.
Результати дослідження. Молочна галузь України є однією з провідних
в агропромисловому комплексі, а виробництво сиру є її вагомою складовою.
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В структурі молокопереробної галузі країни виробництво сиру складає
близько 10 %. Український ринок сирів сьогодні є одним із основних сегментів
українського харчового ринку, який динамічно змінюється [3].
У теперішній час виробництвом сирів в країні займаються більше ніж
150 підприємств, 2/3 із яких виробляють тверді сичужні сири, решта – м’які та
перероблені (плавлені). На українському ринку сирів спостерігається не тільки
висока конкуренція, але й очевидна тенденція до консолідації ринку – великі
виробники витісняють середні і малі підприємства, оскільки у останніх
недостатньо

фінансових

засобів

для

удосконалення

і

модернізації

виробництва. Так, більше 60 % продукції, представленої на українському
ринку, випускається такими компаніями: «Бель Шостка Україна», «Гадячсир»,
«Дубномолоко», «Клуб сиру», «Мілкіленд-Україна», «Моліс», «Молочний
Альянс», «Терра Фуд». Дані компанії утримують свої лідерські позиції
завдяки значним капіталовкладенням, постійній модернізації виробництва,
оновленню технічної бази та розширенню асортименту [5].
На українському ринку твердих сирів спостерігаються негативні
тенденції до зниження обсягів виробництва, споживання та експорту. Існує
цілий ряд факторів, через які працювати в цій сфері з кожним роком стає все
складніше. Проблеми, з якими стикаються виробники твердого сиру в Україні:
 високі ціни на якісну сировину;
 застаріле обладнання;
 зростання цін на енергоносії;
 висока конкуренція;
 зниження споживання сиру українцями;
 обмежені можливості виходу на нові зовнішні ринки;
 митні бар'єри;
 неефективна система збуту і реалізації продукції.
За даними AR-group, об’єм експорту кисломолочних і плавлених сирів у
першому півріччі 2015 року збільшився у порівнянні з 2014 роком на 23,1 % і
11,5 % відповідно. Основними країнами-імпортерами українських твердих
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сирів у 2015 році стали Казахстан, Молдова, Азербайджан і Узбекистан,
оскільки сумарна частка цих чотирьох країн у загальному об’ємі експорту
складає 91,3 %. Найбільші поставки були здійснені в Казахстан (59 %) і
Молдову (22 %) [5]. За січень-серпень 2016 року Україна експортувала 4,798
тисяч тон сирів. Це перевищує аналогічні показники 2015 року. Але у
грошовому еквіваленті, згідно даних Державної фіскальної служби, експорт
усіх видів сирів скоротився на 10% до 13,757 млн. дол. Зниження експорту
молочного продукту пов’язано із зменшенням поголів'я дійних корів у 2016-у
році на 9%, а також із втратою російського ринку збуту. Проте, якщо
українські компанії зможуть стабільно закріпитись на ринку молочних
продуктів Єгипту, то він практично повністю поверне експортні витрати на
45-50% 4.
Що стосується імпорту, то за даними дистриб’юторів, його об’єм у 2015
році зменшився в декілька разів, деякі компанії припинили завозити в Україну
імпорті сири, а інші значно звузили асортимент. Більше всього постраждали
сири середньої цінової категорії (Польща, Прибалтика), оскільки сьогодні
споживачі купують або дорогі сири, або дешеві. Крім того, сир в Україну
ввозять з Німеччини, Італії, Франції, Нідерландів [5].
Основними країнами – імпортерами українських сирів являються країни
СНГ. На початок вересня 2016 року у Молдову було поставлено молочного
продукту більш ніж на 4 млн. дол. (29,13%), в Казахстан на 6,9 млн. дол.
(49,8%). За період з січня по серпень 2016 року імпорт сирів в Україну
збільшився на 31,55% (4,3 тисячі тон). Це складає 17,72 млн. дол. у грошовому
еквіваленті 4.
Сири виробляються та споживаються практично у всіх країнах світу,
однак основними виробниками сиру, які визначають тенденції сироробного
виробництва, є США та країни Західної Європи.
Європейський Союз (ЄС) – найбільший світовий виробник сиру (47 %
всього світового виробництва). Виробництво сиру в ЄС стабільно росте – це
пояснюється, головним чином, підвищенням внутрішнього попиту і
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розвитком експорту. Найбільшу кількість даного продукту виробляють в
Німеччині (26 % всього об’єму виробництва сиру в ЄС). В п’ятірку лідерів
входять Франція (21 %), Італія (11 %), Нідерланди (9 %) та Польща (8 %).
Частка цих п’яти країн складає 75 % від загального виробництва сиру в ЄС. В
країнах розвинутого сироробства домінуючим напрямом залишається
концентрація

виробництва сиру,

яка

передбачає

створення

великих

високомеханізованих і автоматизованих підприємств. В ЄС найбільші
підприємства знаходяться у Франції, Данії, Нідерландах, Швеції та Німеччині
[1, 2].
За межами Європейського Союзу до найбільших виробників сирів
належать США, які виготовляють більше чверті світового об’єму сирів. На їх
виробництво

припадає

близько

чверті

молока,

яке

поступає

на

молокопереробні підприємства. Доступність молока протягом всього року дає
можливість безперебійної роботи молочних заводів [1,2].
Найбільшими імпортерами сиру з ЄС є Росія, США, Швейцарія, Японія,
Саудівська Аравія. Експортні ринки для сирів ЄС, як правило, поділяються на
декілька

категорій

в

залежності

від

того,

як

імпортований

сир

використовується. Саудівська Аравія, Японія, Алжир, Єгипет, в основному,
імпортують сир для подальшого перероблення, в той час як Росія і Мексика
перепаковують імпортовані сири для роздрібної торгівлі і мереж громадського
харчування. США і Канада, зазвичай, імпортують фірмові сири, які одразу
поступають в торговельну мережу [1,2].
Об’єми імпорту сиру в Європейський союз в 10 разів менші від об’ємів
його експорту. Основними експортерами сиру в ЄС є Швейцарія (68 % від
загального об’єму імпорту сирів в ЄС), Нова Зеландія, США, Норвегія та
Австралія. Споживання сиру в Європі має давні традиції та культуру.
Лідерами в споживанні даного продукту є Греція (26,2 кг на людину в рік),
Франція (24,1 кг), Італія (23,8 кг), Австрія (21,8 кг) і Німеччина (21,5 кг).
Найнижчі показники споживання сиру на Кіпрі (3,8 кг), в Румунії (5,2 кг),
Словакії (8,7 кг), Болгарії (8,8 кг). В Україні в середньому споживання сиру на
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людину складає 2,5 кг в рік, по ЄС споживання сиру складає 17,2 кг на людину
в рік [2,6].
Враховуючи високий рівень насиченості внутрішнього ринку ЄС,
основні зусилля виробників сиру, інвестиції будуть направлені на розвиток
експортних ринків. Основним фактором росту виробництва сиру в ЄС, як
очікується, буде розвиток нових експортних ринків в Азії, Південній Америці
та Північній Африці. Експорт сиру із ЄС, за прогнозами, до 2023 року
підвищиться до 1 млн. т., а показник імпорту залишиться дуже низьким, на
рівні 75 тис. т. [1,7]. Отже, ринок сирів України традиційно представлений
твердими сирами («Російський», «Голандський», «Сметанковий» та інші) і
тільки невеликою кількістю м’яких сирів, тоді як європейські країни
(Німеччина, Франція, Італія й інші) традиційно славляться вишуканістю
асортименту м’яких сирів. Крім розширення асортименту м’яких сирів
приділяють значну увагу підвищенню їх харчової цінності, насамперед
отриманню сиру з максимальною концентрацією всіх складових частин
молока [3,5].
Висновки. Аналіз ринку сирів показує, що є достатня їх пропозиція на
світовому ринку та в Україні. Попит на сири та їх споживання щорічно
збільшується. Повністю замінити Російський ринок буде неможливо, однак
пріоритетними є напрямки поставок продукції у такі країни, як Китай, Єгипет,
Африка. Тобто, до тих країн, чиї стандарти якості є нижчими ніж у Європі.На
думку експертів Україна має всі потужності для розширення експортних
можливостей. Для цього в першу чергу необхідно проводити контроль якості
продукції, налагоджувати логістику, постачати фермерські господарства
обладнанням, яке забезпечить збереження всіх корисних речовин у молоці при
транспортуванні.
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