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НАПРЯМ 10. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 
 

 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

 

Бова Надія Володимирівна 
аспірант кафедри банківської справи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

Теоретичні підходи до вивчення фінансової стійкості банківських установ 

демонструють сильний зв'язок між ліквідністю банківського капіталу та його 

складових. Звісно, банки управляють ліквідністю як у Активах, так і у Пасивах, 

наприклад, фінансуючи довгострокові проекти, використовуючи відносно 

ліквідні зобов'язання, такі як депозити і короткострокове фінансування. Це 

спричиняє схильність банківської установи, яка працює в якості фінансового 

посередника, якщо вона не забезпечує витрати на створення ліквідного капіталу 

та не має певний буфер для маневрування у випадку зміни вартості активів. 

Саме створення буферу збільшує можливість стійкості банку у випадку 

кризових економічних явищ [3].  

Роль банківської ліквідності в умовах світової фінансової кризи привернула 

значну увагу. Зокрема, фінансова криза, продемонструвала залежність банків 

від короткострокового інституційного фінансування для розширення своїх 

балансів, разом з надмірним левериджем – ключові фактори, які вплинули на 

поширення системних ризиків банківської системи, що призвело до збільшення 

фінансової нестабільності, волатильності прибутковості акцій банківських 

установ і низької ймовірність отримання державної допомоги.  

Проблемою ліквідності банку є невідповідність нормативних концепцій із 

банківським балансом: коли вагома частина довгострокових неліквідних 

активів фінансується за рахунок короткострокових депозитів та інших 

небазових ресурсів. Таким чином, банк з більш великими структурним 

дисбалансом ліквідності буде намагатися створити більше ліквідності. Та ж 

сама ситуація відбувається із наявністю позикових коштів та співвідношення 

власного до загальної суми активів. 

Використовуючи для дослідження баланси банківських установ, взяті у базі 

даних Bankscope, ми провели аналіз структурної ліквідності [2]. Ми дійшли 

висновку, що коефіцієнт чистого стабільного фондування (NSFR – Net Stable 

Funding Ratio) відображає частку довгострокових неліквідних активів, які 

забезпечуються довгостроковими зобов'язаннями або такими, що вважаються 

більш менш стабільними, наприклад, базові депозити. NSFR – це 

співвідношення зваженої суми різних видів банківських зобов'язань (Li) і 

активів (Aj) [5, с. 24]: 

NSFR = (∑ Li)/ (∑Aj) 
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В той же час, капітал відображає співвідношення власного капіталу до 

активів і визначає банківський леверидж. Чим вище значення коефіцієнту 

чистого стабільного фондування і капіталу, тим нижчий коефіцієнт ліквідності 

банку.  

Якщо розглянути банки України, то можна отримати наступні показники, що 

зображені у Таблиці 1 за IV квартал 2014 року [1]: 

 

Таблиця 1 

 
 

Саме ліквідність лежить в основі оцінки якості активів банку. Ступінь 

ліквідності того чи іншого виду активів залежить від їх призначення. Депозити 

відносяться до порівняно ліквідних активів [4, с. 55].  

Депозитна політика дуже тісно пов’язана з ліквідністю банку і має вагомий 

вплив через депозитну базу, оскільки вона представляє ті зобов'язання, які банк 

повинен своєчасно виконати. Основним критерієм якості депозитів є їх 

стабільність. Чим більшу частку у ресурсній базі банку становлять стабільні 

депозити, тим вище ліквідність банку. 

Загальна політична й економічна обстановка в країні створює передумови 

розвитку банківських операцій та успішності функціонування банківської 

системи, забезпечує стабільність економічної основи діяльності банків, зміцнює 

довіру вітчизняних та зарубіжних інвесторів до банків. Без цих умов банки не 

здатні створювати стійку депозитну базу, добиватися рентабельності операцій, 

удосконалювати систему управління, підвищувати якість активів. 
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РОЛЬ ЦІННОСТІ ТА ВАРТОСТІ В ЛОГІСТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОМУ 

УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Бондаренко Олена Сергіївна 
кандидат економічних наук, 

докторант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки 
Київського національного університету технологій та дизайну 

 

В умовах розвитку процесів логістизації науковцями все більше уваги 

приділяється особливостям застосування потокового підходу до управління 

фінансовими ресурсами. Перевагою такого підходу є те, що він передбачає 

безперервність потоків, а, отже, і управління ними протягом всього ланцюга від 

першого постачальника до кінцевого споживача. Однак, не зважаючи на 

розвиненість процесів логістизації, в практичній діяльності така безперервність 

обмежена присутністю на ринку підприємств, які характеризуються різним 

ступенем зрілості своїх логістичних систем, а отже не можливістю 

забезпечення безперервного управління. Така ситуація визначає необхідність 

удосконалення підходів до управління фінансовими потоками в логістичних 

системах підприємств.  

Проведені дослідження свідчать про те, що на відміну від сучасного підходу 

до управління фінансами підприємств, де ключовим поняттям є вартість, 

управління фінансовими потоками в логістичних системах відображає ще 

врахування і поняття цінність. Фрагментарно цінність та орієнтування на неї 

присутні в багатьох концепціях управління, проте науковцями чітко ще не 

доведено, який ефект отримують промислові підприємства від її використання 

Виходячи з цього, надзвичайно важливим у напряму розробки нових наукових 

підходів до управління фінансовими потоками в логістичних системах є 

обґрунтування взаємозв’язку, що існую між цінністю логістичного ланцюга та 

вартістю підприємства.  

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575
https://findabank.bvdinfo.com/version-201543/home.serv?product=FindABank
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/079.htm
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Логістичний ланцюг – це впорядкована кількість учасників, які здійснюють 

логістичні операції та зумовлюють спроектований рух фінансових і супутніх їм 

потоків. В умовах логістизації економіки основною метою його створення має 

бути забезпечення цінності для кожного учасниками. Таке трактування 

пов’язано з тим, що, по-перше, логістичні ланцюги відображають всі сфери 

діяльності логістичної системи, а отже і рух між ними фінансових потоків, по-

друге, не всі сформовані логістичні ланцюги мають цінність, по-третє, у 

процесі управління фінансовими потоками логістичні ланцюги можуть мати 

різну для підприємства цінність та неоднаково впливати на його вартість.  

Під цінністю доречно розуміти характеристику об’єкта, що означає певну 

його значущість, функціональність, корисність, рідкісність з позиції 

оцінюючого об’єкта [2, с. 61]. В контексті логістично-орієнтованого управління 

фінансовими потоками цінність логістичного ланцюга – це переконання в 

здатності логістичною системою оптимізувати взаємодію між її елементами та 

об’єктами логістичної інфраструктури на основі забезпечення раціонального 

управління фінансовими потоками під впливом динамічних змін логістичної 

інфраструктури. Запропоноване визначення відображає такі її характерні риси:  

1) категорія, яка стосується елементів логістичної системи, представників 

логістичної інфраструктури та залежить від їх потреб; 

2) носить ситуаційний та динамічний характер;  

3) залежить від умов її сприйняття;  

4) характеризується цінністю взаємозв’язків сформованих логістичною 

системою;  

5) визначається особливостями управління фінансовими потоками в 

логістичній системі; 

6) взаємопов’язана з вартістю підприємства.  

Вартість підприємства, яке функціонує у вигляді логістичної системи, 

характеризує результативність функціонування та відображає здатність 

генерувати поточні і майбутні фінансові потоки під впливом динамічних змін 

зовнішнього середовища на основі інтеграційної взаємодії логістичних 

ланцюгів. Враховуючи запропонований підхід можна констатувати, що вартість 

підприємства має такі характерні риси:  

1) категорія, яка є інтегральним показником, що відображає результативність 

діяльності логістичної системи підприємства;  

2) носить динамічний та фрактальний характер;  

3) залежить від внутрішніх і зовнішніх умов функціонування логістичної 

системи;  

4) визначається особливостями управління фінансовими потоками;  

5) взаємопов’язана з цінністю логістичного ланцюга. 

Логістичні операції, що зумовлюють руху фінансових потоків, входять до 

логістичного ланцюга, впливають на його цінність та вносять свій вклад у 

вартість підприємства. Проведений аналіз дозволяє стверджувати про існування 

певного взаємозв’язку між поняттями «цінність» та «вартість». Його 

запропоновано представити в такому вигляді: 
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Цінність         споживча цінність товару       споживча вартість товару 

               цінність зв’язків            цінність логістичного ланцюга    

                             зростання вартості підприємства 

 

Встановлений взаємозв’язок свідчить про те, що зростання вартості 

підприємства забезпечується шляхом створення цінності існуючих в 

логістичній системі логістичних ланцюгів. Залежність вартості логістичної 

системи підприємства від цінності логістичного ланцюга пропонується 

описувати таким чином:  

 



n

і

і)(
tЦЛЛtВЛC

1

 

де ВЛС (t) – вартість логістичної системи промислового підприємства у часі; 

ЦЛЛ і (t)– цінність і-го логістичного ланцюга у часі; n – кількість сформованих 

логістичних ланцюгів. 

Найбільше значення вартості одержується у випадку, коли в межах 

логістичної системи досягається оптимальна цінність всіх логістичних 

ланцюгів. При цьому рівень оптимальності визначається межею, за якою 

збільшення їх кількості не забезпечує зростання вартості підприємства. 

В працях сучасних дослідників спостерігаються лише деякі спроби 

виокремлення взаємозв’язку між цінністю логістичного ланцюга та вартістю 

підприємства в управлінні фінансовими потоками [1; 2; 3; 4]. 

Панков В.А. [4] у своїй науковій праці стверджує, що розвиток ринкових 

умов, посилення конкуренції, насиченість внутрішніх і зовнішніх ринків 

вимагають розгляду цінності підприємства з двох сторін – задоволення потреб 

споживачів та зростання вартості підприємства. На основі такого бачення, 

дослідником змодельована блок-схема ціннісного підходу до управління у 

контексті нарощування вартості підприємства. Однак в розробленому підході 

знаходить відображення лише окрема складова цінності логістичного 

ланцюга – цінність для споживача, яка характеризує розвиток підприємства 

лише у напряму створення майбутніх ринків збуту.  

На думку Астраханцевої І.А. [1; 2] в межах сучасного фінансового 

менеджменту спостерігається нестача адаптованих до динамічних змін 

ринкового середовища методів управління фінансами підприємств. Для цього 

визначає доцільність застосування нелінійної динаміки, яка дозволяє 

передбачити стан системи на основі фінансових часових рядів. Розробляючи 

фрактальну фінансову модель вартості компанії, авторка виділяє чотири 

генератора створення та оптимізації вартості компанії. Це стейхолдери, 

фінансові можливості, фінансові стратегії, фінансові процеси. Виділення 

зазначених складових відображає врахування окремих підходів логістичного 

управління (підприємство має не тільки підлаштовуватися до всіх стейхолдерів, 

але й активно управляти ними) та фінансового менеджменту (підприємство має 

враховувати інтереси всіх зацікавлених осіб, оцінювати фінансові можливості 

для їх задоволення та відповідно до них розробляти фінансову стратегію у 

напряму створення його вартості). Однак дослідниця ототожнює поняття 

внутрішня вартість та цінність компанії. На її думку вартість (внутрішня 
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цінність) компанії – це соціально-економічна категорія, яка характеризує як 

результати діяльності підприємства так і потенціал, визначає здатність 

генерувати грошові потоки співвіднесенні з вартістю залученого капіталу. 

Такий підхід чітко визначає актуальність управління фінансовими потоками в 

діяльності підприємств, проте ускладнює розуміння щодо визначення сутності 

«цінності логістичного ланцюга», її впливу на «вартість підприємства», що не 

уможливлює його застосування в управлінні фінансовими потоками 

підприємства, яке функціонує у вигляді логістичної системи.  

Такий стан речей дозволяє визначити, що базові постулати логістично-

орієнтованого управління фінансовими потоками на промислових підприємств 

не досліджено, а наукова полеміка має вестись з питань: 

- визначення інструментарію, який шляхом врахування інтересів логістичної 

системи, її елементів, представників логістичної інфраструктури у напряму 

управління фінансовими потоками, може стати основою для критеріальної 

оцінки цінності логістичного ланцюга;  

- розробки інформаційно-аналітичного забезпечення системи логістично-

орієнтованого управління фінансовими потоками підприємств; 

- практичної значимості управління фінансовими потоками в логістичних 

системах підприємств. 

Тому першочергова роль у процесі розробки дієвих механізмів логістично-

орієнтованого управління фінансовими потоками має відводитися врахуванню 

змін у пріоритетах формування цінності логістичного ланцюга та вартості 

підприємства під впливом динамічного ринкового середовища та логістичної 

інфраструктури.  
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В сучасних економічних умовах кризові явища в банківському секторі, з 

одного боку, пов’язані з макроекономічними проблемами, що ззовні впливають 

на діяльність банків, а з іншого – з вагомим впливом внутрішніх чинників, 
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серед яких, окрім проблем фінансового характеру, значне місце посідають 

труднощі в галузі управління, зокрема управління фінансовими ресурсами 

(активами та пасивами) банківських установ. В умовах жорсткої конкуренції, 

що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно 

удосконалювати системи та форми управління активами та пасивами, швидко 

оволодівати теоретичними та практичними знаннями, знаходити нові 

неординарні рішення в кожній ситуації. З цієї точки зору надзвичайно 

важливим є процес розробки та вдосконалення стратегій управління активами 

та пасивами банку.  

Дослідженню питань управління активами та пасивами банківських установ 

присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених: Б.І. Заруби, А.М. Мороза, 

Л.О. Примостки, М.І. Савлука, О.Б. Ширінська, О.А.Криклій, В.С. Стельмах, 

В.І. Міщенко, С.М.Козьменка, Л.В Кузнецова, В.М Добров. Велике значення в 

розвитку теорії управління пасивами та активами банку мають розробки 

зарубіжних авторів Дж. Сінкі, С.П. Роуз, Є. Рід, Р. Коттер, С. Гілл, Р. Сміт та 

інших. 

Мета статті цієї роботи є обґрунтування теоретичних,підходів щодо 

формування сучасних стратегій управління активами та пасивами в банку та 

формулювання шляхів їх вдосконалення. 

За сучасних умов розвитку банківської діяльності головне завдання полягає у 

пошуку реальних шляхів мінімізації ризиків та отримання достатніх прибутків 

для збереження коштів вкладників та підтримання життєдіяльності банку. 

Успішне вирішення цієї складної проблеми вирішується завдяки використанню 

нових стратегій підходів до управління активами і пасивами банку. Вибір 

стратегій управління активами та пасивами банківських установ залежить від 

багатьох факторів, таких як: кон`юнктура ринку; рівень економічної та 

політичної стабільності, державна система регулювання та нагляду банківської 

діяльності, а також особливості законодавчої сфери країни. Дослідуючи 

фінансове управління комерційного банку можна сказати, що це 

скоординований процес управління фінансовими потоками банку, який 

здійснюється через узгодження управлінських рішень та досягнення певних 

пропорцій між активами та пасивами з метою оптимізації співвідношення між 

прибутковістю та рівнем ризиків, що генеруються активами та пасивами 

банківських установ 

Основним завдання розробки стратегій управління активами і пасивами 

виступає максимізація його фінансового результату та мінімізація рівня ризику 

забезпечення стійкості банку; забезпечення прибутковості банківських 

продуктів і окремих підрозділів; формування оптимального продуктового 

ряду;дотримання вимог щодо розміру власного капіталу;підтримка ліквідності 

банку на необхідному рівні;контроль та управління ризиками;вибір моделі 

розвитку, яка забезпечить отримання стійких доходів у майбутньому. 

Відповідно, управління активами і пасивами банку надає менеджменту 

можливість управляти ризиком відсоткових ставок та ризиком ліквідності 

координуванням рішень щодо джерел фінансування та напрямків розміщення 

коштів [1]. 
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Огляд на історичний розвиток методів управління комерційним банком 

показує, що для досягнення зазначених завдань банки може використовувати 

зазначені стратегії : 

– стратегія управління активами банку;  

– стратегію управління пасивами банку;  

– комплексна стратегія управління активами і пасивами; 

– стратегія управління через використання економіко-математичних методів  

До 60-х років ХХ ст. у міжнародній практиці керівництво кредитними 

установами здійснювалось переважно через управління активними операціями. 

Метою даного підходу являлось те, що банкіри сприймали джерела формування 

ресурсів, як зобов’язання і капітал, як такі, що не залежать від їхньої діяльності, 

а визначаються можливостями та потребами клієнтів і акціонерів банку. Таким 

чином, стратегія управління активами ґрунтувалась на тому, що велику частину 

своїх потреб у ліквідних активах банк покривав за рахунок конвертації активів 

у готівку [2, с. 249]. У 60-70-х рр. ХХ ст. в період зростання відсоткових ставок 

на міжнародних ринках та інтенсивною конкуренцією у сфері залучення коштів 

перед банківськими менеджерами постала проблема більш інтенсивного 

пошуку нових джерел коштів для забезпечення подальшого збільшення 

кредитів, і вони були змушені звернутися до управління зобов’язаннями банку 

[3, с. 241]. У цілому управління банками через пасиви в міжнародній 

банківській практиці переважало недовго, проте, стимулювало розвиток 

технологій і методів управління залученими коштами, ставши перехідним 

етапом до застосування ефективніших прийомів управління. Різке зростання 

відсоткових ставок на міжнародних ринках у 80-х рр. XX ст. змусило банкірів 

шукати нових підходів до управління фінансовими потоками. . Традиційні 

погляди, згідно з якими весь дохід банку генерують активи – кредити та 

інвестиції поступилися місцем ідеї одночасного інтегрованого управління 

активами і пасивами.  

Зазначимо, що у вітчизняній банківській практиці всі три підходи до 

управління фінансовими потоками існують паралельно. Нині у світовій 

банківській практиці інтегроване (скоординоване) управління активами і 

пасивами банку більшість фахівців визнає за єдиний раціональний спосіб 

управління, здатний забезпечити виживання банку у високо конкурентному 

ринковому середовищі. Перевагою інтегрованого підходу є максимізація 

прибутку за умови досягнення прийнятного рівня ризику, а також можливість 

більш зваженого підходу до проблем управління ліквідністю завдяки 

точнішому визначенню потреби в ліквідних коштах. Особливість його полягає 

у поєднанні всіх методів автономного управління банківськими портфелями в 

один скоординований процес, у межах УАП формується найзагальніше, 

глобальне розуміння процесу управління банківськими фінансами, яке потребує 

координації різноманітних специфічних функцій, спрямованих на досягнення 

економічних цілей банку. 

Основна ідея концепції УАП – це розуміння нерозривної єдності активів, 

зобов'язань і капіталу банку та пріоритетної ролі сукупного портфеля (балансу) 

в одержанні високого прибутку за прийнятного рівня ризику. Беручи загалом, 
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можна стверджувати, що методологія УАП включає не лише концептуальні 

засади, а й систему економічних категорій, аналітичні показники та 

інструменти, техніку і методику аналізу, стратегію і тактику управління, котрі 

ґрунтуються на засадничій ідеї спільного регулювання фінансових потоків і 

об'єднують управління банківськими портфелями в один узгоджений процес. 

Методологічні засади УАП реалізуються через сукупність методів фінансового 

управління банком, таких як структурне балансування, управління гепом, 

управління ліквідністю, валютний метчинг, управління дюрацією, імунізація 

балансу, хеджування, страхування, управління спредом та ін. 

Однак незалежно від того, якого підходу до управління активами та пасивами 

додержує банк, перед менеджментом неминуче постає важливе питання, чи 

мають величина та структура зобов’язань впливати на напрямки розміщення 

активів. Традиційний підхід до розв’язання проблеми полягає в об’єднанні 

джерел фінансування. Згідно з таким методом управління структура 

зобов’язань не впливає на вибір напрямків розміщення активів, усі кошти 

розглядаються як єдиний ресурсний потенціал банку без урахування 

особливостей різних видів зобов’язань. Завдання керівництва банку – 

визначити пріоритетні напрямки розміщення активів, що розглядаються як 

незалежна величина.  

Альтернативний підхід до управління структурою активів та зобов’язань 

банку базується на поділі джерел фінансування. Сутність методу полягає у 

встановленні відповідності між конкретними видами таких джерел та 

напрямками використання ресурсного потенціалу. Застосовуючи його, 

менеджмент банку повинен ретельно стежити за розмірами сум та строками 

різних видів зобов’язань і приводити у відповідність до них структуру активів. 

Ведення банківського бізнесу в сучасних умовах характеризується низкою 

фінансово-економічних проблем, які зумовлені нерозвиненою інституціальною 

структурою банківського сектору, недостатнім рівнем капіталізації, значним 

обсягом кредитної заборгованості, збитковою діяльністю, тому досить 

актуальним питанням на сьогодні виступає удосконалення й використання 

різноманітних методів та інструментів управління активами та пасивами 

банківських установ для досягнення стратегічних цілей. Для забезпечення 

належного рівня прибутковості, ефективності необхідно використовувати 

стратегічне управління активами та пасивами на засадах економіко – 

математичного моделювання, яке враховуватиме сучасні особливості та вимоги 

фінансового ринку. 
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ВІДНОВЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ АКТИВНОСТІ  

У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ  

У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

Власенко Наталія Миколаївна 
аспірант кафедри банківської справи 

Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця 

 

Починаючи з кінця 2007 року в структурі консолідованого кредитного 

портфелю нових країн-членів ЄС почала активно зростати частка країн 

Центральної та Східної Європи (ЦСЄ). Дана тенденція продовжується і 

сьогодні (рис. 1). За прогнозами групи Unicredit пік зростання рівня 

проблемності кредитних портфелів країн ЦСЄ повинен прийтись на 2013 р. 

Таке погіршення якості кредитного портфелю, незалежно від країни, є 

наслідком певних процесів, а саме:  

- підвищена кредитна активність банків на початку 2000-х; 

- розгортання кризових процесів у світі; 

- підвищена міжнародна залежність нових фінансових ринків, що 

розвиваються від капітальних потоків з розвинених фінансових ринків та в 

зворотному напрямку. 

Не дивлячись на це, в країнах ЦСЄ можна виокремити специфічні 

особливості погіршення якості кредитних портфелів. Ці відмінності зокрема 

полягали у рівні концентрації банківських систем та кредитного ризику, а 

також у різних поглядах державного керівництва на вирішення проблеми 

поганих боргів та високого кредитного ризику. 

Прогноз щодо зниження тягаря проблемної заборгованості банків з країн 

ЦСЄ в 2013 залишається невизначеним. Цілком можна очікувати, що частка 

проблемних кредитів буде продовжувати зберігати вищий темп росту, ніж 

зростання нових кредитів. Це пов'язано з тим, що економічне відновлення в ЄС 

було відкладено і загальноєвропейська криза суверенного боргу, що триває з 

середини 2012 року та економічна рецесія мають більш негативний вплив на 

економічне зростання, ніж очікувалося.  

Сильний обвал на фондових і боргових ринках також спричинив більш 

високий попит на ліквідність і менше впевненості у фінансових посередниках. 

Країни ЦСЄ випробували індукцію кредитного навантаження, зниження 

припливу капіталу, підвищення жорсткості умов кредитування, які з тих пір, не 

лібералізуються. 
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Рис. 1. Динаміка частки проблемних кредитів у кредитних портфелях 

банківських систем країн ЦСЄ, %  
Побудовано за даними Світового банку: World Development Indicators 

 

Зростання частки проблемних кредитів є логічним наслідком кредитного 

«буму» початку 2000-х на фінансових ринках ЦСЄ.  

Серед заходів, які вживалися урядами країн ЦСЄ переважали інструменти 

зниження монетарних процентних ставок, інфляційного стримування, 

державного боргу (окремих його специфічних форм) та інструменти 

регулятивного характеру, спрямовані на підвищення рівня капіталізації 

банківської системи.  

Щодо вітчизняних реалій, у 2015 рік банківська система Україна увійшла з 

невирішеними проблемами 2014 року. Їх систематизація дозволила виокремити 

основні причини, що призвели до цього. 

Значна девальвація гривні, спад в економіці, військові дії у східному регіоні 

та анексія АР Крим, недостатній рівень корпоративного управління зумовили 

погіршення якості кредитного портфелю банків.  

Унаслідок зростання рівня негативно класифікованої заборгованості банки 

змушені були створювати значні резерви за активними операціями, що 

неминуче негативно вплинуло на рівень капіталізації банківських установ. 

За рік банки здійснили відрахувань у резерви на суму 103 млрд. гривень. Це 

стало визначальним чинником повернення банківської системи до збитковості – 

за 2014 рік збитки банківського сектору склали майже 53 млрд. грн. (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка показників діяльності вітчизняного банківського сектору 

 

Швидкому вирішенню проблеми накопичення негативно класифікованої 

заборгованості не сприяє існування низки невирішених питань, зокрема у 

податковій сфері. Інтенсифікації потребує процес реформування судової 

системи України та боротьби з корупцією. 

Зростання валютних ризиків для українських банків внаслідок наявності 

короткої відкритої валютної позиції та високого рівня доларизації є 

потенційною загрозою стійкості банківської системи.  

Викривлення окремими банками статистичної звітності ускладнюють 

можливості оцінки реальних масштабів кредитування банками пов’язаних осіб. 

У 2015 році розпочнеться поступове відновлення показників економічної 

активності, яке триватиме протягом всього прогнозного періоду. Водночас за 

результатами 2015 року очікується, що ВВП буде нижче ніж торік на 4-5% за 

рахунок статистичного ефекту навіть за умови щоквартального зростання.  

Як свідчать прогнозні очікування, конкурентні переваги, які отримали 

експортери внаслідок девальвації гривні, забезпечать основний позитивний 

внесок в економічне відновлення в 2015 році. На думку фахівців щоквартальне 

зростання ВВП відбуватиметься шляхом завантаження потужностей, які 

вивільнилися в 2014 році внаслідок військового конфлікту на сході України. 

При цьому відновленню сприятиме суттєве зниження світових цін на нафту та 

відповідне здешевлення імпорту природного газу. Сільськогосподарська галузь 

також матиме широкі перспективи навіть в умовах не надто високих світових 

цін на продовольство, оскільки протягом останніх років обсяги врожаю 

зернових культур мають стійку тенденцію до зростання. 
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Не викликає сумніву життєва необхідність для нормального 

функціонування держави якісне наповнення доходної частини Державного 

бюджету України. Але у структурі головного фінансового плану країни також 

існує диференціація за значимістю різноманітних статей грошових 

надходжень. Відповідно, в залежності від обсягу коштів, які закріплені за тією 

чи іншою статтею Державного бюджету, можна сказати, що деякі статті 

доходів мають набагато важливіше значення, аніж інші. Наприклад, у 2013  р. 

доходи по статті «Операції з капіталом» склали всього 0,08% [2] від 

загального обсягу грошових надходжень до Державного бюджету. Натомість, 

як найвагомішою статтею є «Податкові надходження», питома вага яких 

виражається значенням у 77,46% [2]. Звідси і стає зрозумілим актуальність 

дослідження саме податкових надходжень, оскільки вони і є найвагомішою 

складовою державних доходів. 

Загалом, багато вчених-економістів приділяли увагу сутності податків. 

Наприклад, В. Д. Базилевич наводить наступне визначення податків: це – 

обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня платниками податків у 

порядку та на умовах, визначених законодавством [1]. Натомість П. В. Мельник 

стверджує, що податки можна охарактеризувати як законодавчо закріплену 

форму отримання державою частки вартості ВВП для забезпечення 

ефективного виконання державною фінансових зобов’язань, перш за все, в 

частині здійснення її суспільних функцій та інструменту регулювання 

економічного розвитку [9]. 

На нашу думку, найбільш прийнятним є твердження, яке висуває 

В. Г. Чепінгова. На її думку, податки – це примусовий платіж, який держава чи 

уповноважений нею орган стягує з фізичних та юридичних осіб на підставі 

чинного законодавства і спрямовує на задоволення загальнодержавних чи 

спільних регіональних потреб [10]. 

Для уяви реального стану податкових надходжень, на нашу думку, слід 

проводити аналіз агрегованих показників останніх(табл. 1).  
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Таблиця 1 

Обсяги податкових надходжень до Державного бюджету України  

за 2007-2013 рр., млн. грн. 
Показник / Роки 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Податкові 

надходження 
262777,1 274715,2 261605,0 166872,2 148915,6 167883,4 116670,8 

Податки на доходи, 

податки на 

прибуток, податки 

на збільшення 

ринкової вартості 

61883,5 62376,1 60898,9 39969,2 32569,8 47456,3 33964,0 

Збори та плата за 

спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

13860,0 2293,2 1907,4 2928,9 2624,4 2369,9 1941,4 

Внутрішні податки 

на товари та 

послуги 

163578,8 176012,5 163104,9 114302,4 106331,1 105335,9 70364,4 

Податки на 

міжнародну 

торгівлю та 

зовнішні операції 

13342,5 13186,5 11774,0 9071,9 6929,3 12302,6 10037,6 

Рентна плата, збори 

на паливно-

енергетичні ресурси 

5700,3 17654,3 21145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Інші податки та 

збори 
4412,0 3192,5 2774,2 599,9 461,1 418,7 363,4 

 

З таблиці видно, що загальна сума податкових надходжень більшою 

частиною мала позитивну динаміку. Виключення склали 2009 р. (відбулося 

зменшення податкових надходжень на 11% порівняно з 2008 р.), і 2013 р. 

(негативна динаміка склала 4%). Найвищий темп приросту по цьому показнику 

спостерігався у 2011 р. (57% або 94 млрд. грн.). Стосовно динаміки зміни 

надходжень по статті «Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості» можна сказати, що найбільше зростання 

відбулося у 2011 р. (52%), причому позитивна динаміка простежувалась у 2012, 

2011, 2010, 2008 роках. Найгірша динаміка легко помітна у 2009 р., коли 

відбулося зменшення надходжень по даній статті на 14,9 млрд. грн. (31%), що 

можна пояснити світовою фінансовою кризою. 

Щодо статті «Збори та плата за спеціальне використання природних 

ресурсів» можна сказати, що окрім 2011 р. (спад надходжень на 35% – 

1 млрд. грн.), тут була позитивна динаміка росту надходжень, причому у 

2013 р. вона досягла своєї вершини – відбулося зростання у сумі 

11,5 млрд. грн., що склало 504%.  

За статтею «Внутрішні податки на товари і послуги» видно, що до 2013 р. 

мала місце позитивна динаміка, однак в останньому році відбулося скорочення 

доходів на 7% (12,4 млрд. грн.). В інших же роках малася суто позитивна 
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динаміка, пік якої прийшовся на 2011 р. (відбулося зростання доходів на 

48,8 млрд. грн. або 43%). 

Зміни надходжень по статті «Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 

операції» показали, що найбільше зростання відбулося у 2011 р. – на 

2,7 млрд. грн., що відповідає 30%. У 2009 р. відбувся певний спад (конкретно – 

на 5,7 млрд. грн. або на 44%), у наступних роках бувя приріст доходів по даній 

статті, який у 2013 р. майже зупинився – порівняно з 2012 р. різниця складає 

всього 1%. 

Стаття «Рентна плата, збори за паливно-енергетичні ресурси» можна 

з’явилася у переліку податкових доходів державного бюджету лише у 2011 р. 

Тож, у 2011 р. надходження складали найвищий за наступні роки результат – у 

2012 р. відбулося скорочення доходів на 3,5 млрд. грн. (17%), а у 2013 – ще на 

12 млрд. грн. (68%). 

За статтею «Інші податки та збори» простежується постійна позитивна 

динаміка: у 2011 р. – збільшення відбулося на 362% (2,1 млрд. грн.). 

Також, є сенс розглянути структуру податкових надходжень Державного 

бюджету(табл. 2).  

Отже, з даних таблиці видно, що найбільш впливовою статтею є «Внутрішні 

податки на товари і послуги»(їх частка коливається від 68,5% у 2010 році до 

62,25% у 2013 році). 

 

Таблиця 2 

Структура податкових надходжень Державного бюджету України  

у 2007-2013 рр. 
Показник / Роки 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Податкові 

надходження 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Податки на доходи, 

податки на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

23,55% 22,71% 23,28% 23,95% 21,87% 28,27% 29,11% 

Збори та плата за 

спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

5,27% 0,83% 0,73% 1,76% 1,76% 1,41% 1,66% 

Внутрішні податки на 

товари та послуги 
62,25% 64,07% 62,35% 68,50% 71,40% 62,74% 60,31% 

Податки на 

міжнародну торгівлю 

та зовнішні операції 

5,08% 4,80% 4,50% 5,44% 4,65% 7,33% 8,60% 

Рентна плата, збори на 

паливно-енергетичні 

ресурси 

2,17% 6,43% 8,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Інші податки та збори 1,68% 1,16% 1,06% 0,36% 0,31% 0,25% 0,31% 

 

Це пояснюється тим, що до цієї агрегованої статті включено податок на 

додану вартість, який, по своїй природі, є одним з головних джерел державних 

надходжень. Друге за значимістю місце(на кінець 2013 року – 23,55%) посідає 
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стаття «Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості», яка у своїй структурі містить всі прямі податки, які так чи 

інакше стосуються отримання особами доходу. Третя позиція належить 

податкам на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, які формуються за 

рахунок ввізного та вивізного мита(на кінець періоду дослідження – 5,08%). 

Загалом, аналізуючи причини таких змін у динаміці, можна відмітити 

падіння податкових надходжень у 2009 р., що було спричинено світовою 

економічною кризою і, відповідно, погіршенням економічних умов у країні, що 

відповідним негативним чином відобразилося і на державних податкових 

доходах. Відтак, у 2010 р., із поліпшенням економічної ситуації зріс рівень 

доходів і, відповідно, рівень податкових надходжень до Державного бюджету 

України. 

 

Список використаних джерел: 
1. Економічна теорія: підручник / за ред. В. Д. Базилечива. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719 с. 

2. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2014 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ 

doccatalog/list?currDir=212666&&documentList_stind=21. 

3. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2013 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ 

doccatalog/list?currDir=185635. 

4. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2012 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ 

doccatalog/list?currDir=147449. 

5. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2011 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ 

doccatalog/list?currDir=147453. 

6. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2010 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ 

doccatalog/list?currDir=147457. 

7. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2009 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ 

doccatalog/list?currDir=147461. 

8. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2008 р. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ 

doccatalog/list?currDir=147445. 

9. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці: монографія. – 

Ірпінь: Академія державної податкової служби, 2001. – 362 с. 

10. Чепінога В.Г. Економічна теорія: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 653 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/


23 

ФІСКАЛЬНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ 

 

Грицюк Ілля Васильович 
кандидат економічних наук,  

доцент кафедри фінансів  
Чернівецького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 
 

Здійснення фінансової політики передбачає використання бюджетно-

податкових (фіскальних) інструментів, які забезпечують досягнення 

довгострокових фінансово-економічних цілей. Фіскальні інструменти 

забезпечують встановлення макроекономічної рівноваги, збалансованості 

економіки та прямо впливають на реальні об’єми національного виробництва, 

зайнятість, інфляцію.  

Фіскальні інструменти є базовими в забезпеченні держави необхідними 

грошовими коштами для виконання своїх функцій. Тобто за допомогою 

фіскальних інструментів держава може ефективно регулювати доходи і видатки 

бюджету, стимулювати чи обмежувати підприємницьку активність, впливати на 

інфляцію і безробіття. З точки зору загальних теоретичних підходів, в умовах 

високого рівня безробіття, держава для забезпечення макроекономічної 

стабільності, повинна збільшувати державні видатки і зменшувати податки.  

Бюджетно-податкові важелі взаємообумовлені сторони економічної 

діяльності держави. З одного боку, це сфера оподаткування і регулювання 

структури державних видатків та їх впливу на економіку (податкові 

інструменти), а з другого – це сфера доходів і видатків бюджету, їх оптимізація 

і збалансування (бюджетні інструменти). 

В умовах ринкових відносин важливими способами мобілізації доходів 

бюджету виступають в першу чергу податки, які виступають постійним 

джерелом формування доходів. Взагалі ж джерелом формування доходів 

бюджету виступають прямі та непрямі податки, неподаткові надходження, різні 

форми позичок та емісія. Серед прямих податків найбільш важлива роль 

належить податку на прибуток. Податок на прибуток впливає на економічну 

динаміку і змінюється в одному напрямку з нею. Зменшення ставки податку на 

прибуток забезпечує зростання виробництва та нарощування потужностей для 

його розширення, а їх збільшення – пригнічує. Водночас, зміна ставок 

оподаткування впливає не тільки на розвиток виробництва, але й на рівень 

життя населення. Тому, поряд з використанням ставок оподаткування важливо 

здійснювати пошук нових джерел надходження доходів, а також розширювати 

базу оподаткування, яка дозволить більш м’яко впливати на конкретних 

платників податків та рівень їх життя. Взагалі зменшення ставок податків (в т.ч. 

і на податок на прибуток) не завжди може стимулювати виробництво та 

економічне зростання. Так, Дж.Стігліц, поділяючи інструменти податкового 

стимулювання на активні і пасивні, ставки оподаткування відносить до 

останніх. При цьому, якщо держава дозволяє залишати більшу частину 

отриманих прибутків підприємцям, то це не означає, що вони будуть 

використовуватися за призначенням, тобто на інвестиції або модернізацію 
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виробництва. Справа в тому, що, як правило, третина з них може бути 

використана на інвестиції, а інша частина на власні цілі. Тому «просте 

зниження податків призначене не для стимулювання економіки, а для 

передання грошей тим, у кого їх і так багато» [5, с. 352].  

Податок на прибуток залишається потужним інструментом регулювання 

виробництва та впливу на економічне зростання. Через регулювання ставки 

цього податку, встановлення різноманітних знижок та надання податкових 

канікул для інвестиційних проектів здійснюється прямий вплив на рівень і 

доходність підприємств, зростання їх зацікавленості в розширенні виробництва. 

З цією метою завданням уряду є розробка таких гнучких та економічно 

обґрунтованих ставок податку на прибуток, які б дозволяли на певний період 

часу почуватися підприємницькому сектору вільно, здійснювати нарощування 

об’ємів виробництва, що дозволить збільшити базу оподаткування та обсяги 

доходів державного бюджету. 

Важливу роль в наповненні доходів бюджету відіграє такий непрямий 

податок як податок на додану вартість, який найбільш ефективно виконує 

фіскальну та регулюючу роль. Податок на додану вартість (ПДВ) є стабільним 

джерелом наповнення бюджету завдяки своєчасному та контрольованому його 

нарахуванні після кожної стадії здійснення господарських операцій та майже 

неможливому уникненні при його сплаті. 

Варто наголосити, що в сучасних умовах практично всі країни 

використовують зовнішні запозичення для вирішення тих чи інших фінансово-

економічних проблем, але більшість країн використовують зовнішні 

запозичення як спосіб не інфляційного фінансування бюджетного дефіциту. 

Тому в умовах посилення кризових явищ зарубіжні країни віддають перевагу 

зовнішнім запозиченням, з одного боку, як не інфляційного способу 

фінансування дефіциту бюджету, а з другого – вони мають більші переваги ніж 

внутрішні, оскільки останні значно скорочують інвестиційний потенціал та 

стримують економічне зростання. 

Видатки бюджету як важливий фінансовий інструмент здійснюють 

регулюючий та стимулюючий вплив на розвиток економіки. Видатки 

бюджету – це впорядкована система витрат держави в грошовій формі для 

задоволення її потреб згідно функцій та надання громадських послуг. Видатки 

бюджету відображають перерозподільчі процеси і впливають на загальний 

рівень доходів і життя населення. З теоретичної точки зору зростання видатків 

державного бюджету через перевищення їх над доходами має стимулювати 

розвиток виробництва та економічне зростання, поліпшувати формування 

сукупного попиту та споживання. Але це можливо в тому випадку, коли 

забезпечується та підтримується ефективність державних витрат. Видатки 

бюджету не тільки стимулюють сукупний попит, але й безпосередньо на нього 

впливають та в окремих випадках виступають більш ефективним інструментом 

розвитку економіки і відповідного збільшення доходів ніж, наприклад, 

зменшення податків чи надання податкових пільг. Ефективність використання 

бюджетних коштів забезпечує довіру усіх суб’єктів господарювання щодо 

справедливого і рівномірного розподілу податкового тягаря між ними. 
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Якщо видатки бюджету не забезпечуються доходами, то виникає дефіцит 

бюджету, що призводить до зростання державного боргу та пошуку коштів для 

його обслуговування. Бюджетний дефіцит прямо впливає на величину 

внутрішнього і зовнішнього боргу, а також здійснює регулюючий вплив на 

грошовий обіг, валютний курс та фінансовий ринок. Інфляція, знецінюючи 

національну грошову одиницю та збільшуючи державний борг, не дозволяє 

здійснювати його виплату в строки згідно з борговими зобов’язаннями. Взагалі 

державний борг має бути оптимальним. Однак, зовнішній борг зростає не 

тільки в країнах, що розвиваються, але і в розвинутих країнах, а боргова 

залежність провокує підвищення процентних ставок та впливає на розвиток 

економіки. Тому, як показує світовий досвід, а також вимоги Європейського 

Союзу, що дефіцит державного бюджету не може бути більшим ніж 3% ВВП.  

Бюджетний дефіцит потребує пошуку джерел його покриття та скорочення в 

максимально можливі строки. Стратегічним напрямом використання 

фіскальних інструментів для зниження дефіциту бюджету виступає збільшення 

доходів бюджету, що передбачає удосконалення всієї системи фіскальних 

інструментів та специфіки використання їх в конкретних умовах, а також 

стимулювання підприємницької активності, як основи зростання ВВП та 

доходів бюджету. Збільшення доходів державного бюджету потребує розробки 

такої податкової системи, яка б поряд з фіскальною, все в більшій мірі 

виконувала роль стимулюючої і регулюючої, що потребує значно більшого 

часу, ніж скорочення видатків. Економічними причинами дефіциту бюджету є, 

по-перше, звуження виробництва, недостатній рівень його розвитку та 

ефективності, по-друге, нераціональна та переобтяжена структура державних 

видатків, особливо в частині різноманітних соціально-економічних програм, 

по-третє, недосконала податкова система та неефективність фіскального 

регулювання, ставка податків та різноманітних податкових пільг, по-четверте, 

рівень життя населення, його платоспроможний попит. Бюджетний дефіцит 

незалежно від способів його фінансування (чи за рахунок емісії, чи за рахунок 

державних позик) приводить до інфляції.  
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Сучасний етап розвитку продуктивних сил та інтеграційні процеси в економіці 

вимагають застосування адекватних підходів до розвитку системи фінансової 

безпеки, що ґрунтуються на нових теоретико-методологічних засадах. 

Нестійкий фінансовий стан підприємств є причиною неплатоспроможності, 

погіршення фінансових показників, що призводить до незапланованих втрат, 

недосягнення необхідного фінансового результату або банкрутства. У зв’язку з 

цим, для стабільного економічного розвитку регіонів та держави в цілому, 

необхідним є управління станом фінансової безпеки кожного підприємства [1]. 

Підвищення фінансової безпеки в умовах глобалізації насамперед передбачає 

поліпшення основних показників розвитку підприємств, досягнення рівня країн 

із розвиненою економікою. Для цього необхідно здійснювати постійний аналіз 

діяльності підприємств та використовувати світовий досвід забезпечення 

фінансової безпеки підприємств як на державному рівні, так і на рівні суб’єктів 

господарювання [2]. 

На державному рівні необхідно розробити ряд стратегічних планових 

документів щодо зміцнення фінансової безпеки підприємств. Органам 

державного управління потрібно здійснювати заходи щодо поліпшення 

фінансової безпеки підприємств, особливо тих, які здійснюють діяльність, 

пов’язану зі значними ризиками. Державі доцільно залучати науково-дослідні 

інститути для створення відповідних відділів та структур, які б займалися 

постійним відстеженням стану внутрішнього та зовнішнього ринків та 

розробляли необхідні рекомендації як для органів державного управління, так і 

для підприємств. Метою таких заходів має бути посилення конкурентних 

позицій вітчизняних підприємств та захист їх фінансових інтересів. Також 

потрібно законодавчо закріпити права та механізми захисту прав підприємств у 

випадку дискримінаційних дій щодо них. 

Для створення позитивного клімату у сфері фінансової безпеки для 

промислових підприємств в Україні необхідно забезпечити гармонізацію 

вітчизняного законодавства із загальноприйнятими міжнародними нормами. Це 

значно покращить інвестиційний клімат, спростить доступ вітчизняних 

підприємств на іноземні ринки, розширить їх конкурентні переваги, а також 

підвищить рівень прозорості у підприємницькій діяльності. 

Вдосконалення нормативно-правової бази дасть змогу знизити витрати 

підприємств шляхом підвищення якості державного управління, збалансування 

митно-тарифної політики, спрощення зовнішньо-торгівельної діяльності, 

вдосконалення процедур ліцензування, сертифікації та стандартизації. 
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Діяльність державних органів управління в галузі поліпшення фінансової 

безпеки підприємств має бути спрямована як на активізацію підприємницької 

діяльності, так і на підвищення їх конкурентоспроможності. 

Україна має скористатись також досвідом більшості розвинених держав та 

усунути відповідно недолік власної державної політики, а саме – делегувати 

повноваження розвитку підприємництва на місцевий рівень. Це доцільно у 

зв’язку з тим, що місцеві органи самоврядування об’єктивно мають більше 

можливостей проводити ефективну політику підтримки та розвитку 

підприємництва, оскільки глибше усвідомлюють проблеми та специфіку 

розвитку бізнесу у регіоні. У зв’язку із цим, має бути здійснене раціональне 

розмежування функцій між центральними, регіональними та місцевими 

органами влади із наданням відповідних повноважень місцевому 

самоврядування при збереженні за центральними державними органами 

регулятивних функцій [3]. 

Для мінімізації ризиків та максимального використання переваг вітчизняних 

промислових підприємств від інтеграційних процесів, державі слід проводити 

виважену політику, яка включатиме наступні складові: удосконалення політики 

державного регулювання промислових підприємств, стимулювання внутрішнього 

попиту на продукцію вітчизняних підприємств, удосконалення процедур 

стандартизації та сертифікації продукції, сприяння експорту, спрямоване на 

відкриття іноземних ринків для вітчизняних промислових підприємств.  

Реалізація таких заходів дозволить не лише мінімізувати негативні соціально-

економічні наслідки глобалізаційних процесів, але й значно укріпити 

конкурентні позиції вітчизняних підприємств як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. 

З метою зміцнення конкурентоздатності вітчизняних підприємств та 

посилення їх фінансової безпеки, державі доцільно також здійснювати 

ефективну політику субсидування, основними напрямками якої мають бути: 

державна підтримка інвестиційної діяльності, допомога у науково-дослідній, 

маркетинговій діяльності, підвищення якості управління, сприяння підвищенню 

рівня кваліфікації працівників промислових підприємств. 

Виходячи з викладеного, можна константувати, що вихід України на світові 

фінансові ринки в умовах фінансової глобалізації є надзвичайно складним та 

небезпечним процесом. Тому кожен крок на шляху інтеграції має бути ретельно 

продуманим. Це потребує підготовки кваліфікованих та високопрофесійних 

фінансистів на всіх рівнях, починаючи від підприємств, і закінчуючи 

центральними державними органами влади.  

Підвищення фінансової безпеки підприємств за умов інтеграційних процесів, 

що дадуть змогу мінімізувати ризики, посилити конкурентні позиції 

вітчизняних підприємств, захистити їх від фінансових втрат та створять умови 

для максимального використання переваг від інтеграційних процесів.  
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Протягом останніх років у світі простежується тенденція до вироблення 

усіма країнами, що розвиваються, та країнами з перехідною економікою 

власної політики в напрямі бюджетної децентралізації з метою зміни 

співвідношення міри впливу центральних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування на макроекономічну ситуацію. Причому, така 

децентралізація відбувається на основі затвердженої парламентом національної 

стратегії, яка визначає комплекс заходів і механізмів проведення 

децентралізації фінансових ресурсів і повноважень органів влади, розробленої 

за участю представників громадськості. 

Дослідженню різних аспектів проведення децентралізації публічної влади, в 

тому числі бюджетно-податкової, в Україні та зарубіжних країнах присвятили 

свої наукові праці Борденюк В., Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Іжа М.М., 

Куценко Т.Ф., Ткачук А.Ф., Черничко Т.В., Школик А.М. та інші. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів і юристів, 

обґрунтовуючи необхідність децентралізації державного управління, 

стверджують, що воно сприяє демократизації державної влади і суспільства 

вцілому. Зважаючи на те, що в Україні протягом останніх років активно 

обговорюються необхідність і напрями проведення децентралізації публічної 

влади, вважаємо за доцільне розглянути такі перспективи з урахуванням 

ініціатив і пропозицій науковців та інституцій державної влади у частині 

бюджетно-податкової децентралізації. 

Метою тез доповіді є оцінка вітчизняної політики бюджетно-податкової 

децентралізації і визначення напрямів її вдосконалення. 

Децентралізація державного управління повинна відбуватися одночасно за 

декількома напрямами: адміністративна, бюджетна, податкова та іншими, які 

взаємопов’язані між собою.  

Бюджетна децентралізація не може бути самостійною реформою, а повинна 

проводитись в системі з іншими реформами, а результатом має стати 

підвищення якості послуг, наданих державою.  
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Розробники вітчизняної реформи децентралізації публічної влади виділяють 

5 основних етапів її реалізації [1]: 

1. Визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади. 

2. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування 

різних рівнів. 

3. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та 

виконавчої влади. 

4. Визначити, скільки ресурсів треба на кожному рівні. 

5. Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і 

державою. 

На думку міжнародних експертів-економістів [2], з якою ми погоджуємся, 

базовими повинні бути галузеві реформи, які в подальшому фінансуватимуться 

місцевими бюджетами. Так, без проведення реформ охорони здоров’я, 

культури, соціального забезпечення, пенсійної реформи та інших, а також 

чіткого визначення делегованих функцій органам місцевого самоврядування 

держава просто перекладає основні проблеми на нижчий рівень управління. 

Наступним етапом повинна бути адміністративна реформа, яка дасть змогу 

провести адміністративну децентралізацію – передачу повноважень та 

компетенції з центрального органу влади на місцевий орган управління, тобто 

на цьому етапі державна політика та громадське суспільство повинно бути 

направлено на проведення інституційної реформи у сфері господарювання, 

оскільки ринкова економіка не може бути ефективною в неадекватному 

інституційному середовищі. 

Так, українська влада розпочала процес децентралізації публічної влади саме 

з адміністративно-інституцональної складової, демонструючи свою готовність 

до її проведення, про що свідчить прийняття таких законів як «Про 

співробітництво територіальних громад», «Про засади державної регіональної 

політики», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а також 

низки концепцій і «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року», якими задекларовано необхідність ефективного використання 

внутрішнього потенціалу регіонів, стимулювання та підтримка місцевих 

ініціатив, скорочення розриву між рівнем життя людей у різних регіонах, 

підвищення конкурентоспроможності регіонів, запропоновано конкретний 

механізм добровільного об’єднання територіальних громад, яке отримуватиме 

державну підтримку, в тому числі й фінансову, у вигляді субвенцій на 

формування інфраструктури, і які визначатимуться державним бюджетом.  

При цьому, такі законодавчі ініціативи не містять єдиної методології 

реформи та показують прагнення центральної влади «нав’язати» їх на місцях 

без проведення попередніх консультацій з громадами, а відтак реального 

розуміння проблем місцевого самоврядування. 

На нашу думку, податкова реформа є ключовим елементом у визначенні 

необхідних ресурсів для бюджетно-податкової децентралізації і найскладнішим 

аспектом децентралізації публічної влади вцілому, оскільки виступає 

своєрідним мірилом рівня демократичності та компетентності публічної 

http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=1
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=1
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=1
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=1
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=2
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=2
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=3
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=3
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=4
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=4
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=5
http://decentralization.gov.ua/fivesteps/item?id=5
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адміністрації, рівня довіри до місцевих органів влади та рівня сприйняття 

державною владою потреб суспільства. 

В європейській правовій літературі зміст бюджетно-податкової (фіскальної) 

децентралізації розглядають через такі три аспекти: 

- Децентралізацію видатків (надання місцевому самоврядуванню 

фінансових ресурсів на виконання завдань і функцій); 

- децентралізацію доходів (закріплення за місцевим самоврядуванням 

переліку власних доходів для належного і якісного виконання встановлених 

завдань і функцій, а також надання права самостійно встановлювати їхні 

розміри); 

- процесуальна і організаційна самостійність (право самостійно формувати, 

затверджувати, виконувати фінансові плани, кошториси, бюджети, 

забезпечувати звітність і контроль тощо) [3, с. 78]. 

Окремі кроки у зазначених напрямах уже зроблено в Україні, а саме внесено 

зміни до Бюджетного кодексу [4], спрямовані на перегляд нормативів розподілу 

деяких загальнодержавних податків між Державним і місцевими бюджетами, 

ефективність яких можна буде оцінити лише наприкінці 2015 року.  

Вважаємо, що основним джерелом наповнення місцевих бюджетів повинен 

бути податок на доходи фізичних осіб, який до внесення змін до Бюджетного 

кодексу України у 2014 році [4] повністю розподілявся між місцевими бюджетами 

різних рівнів, а з 2015 року 25% цього податку залишається у Державному 

бюджеті України, що забезпечить йому близько 42 млрд. грн. [5], а місцеві 

бюджети відповідно збідніють на цю суму. Задля компенсації такої втрати місцеві 

бюджети отримують частину податку на прибуток підприємств (10%), що, 

вважаємо, стимулюватиме місцеві органи до покращення бізнес-клімату; 

екологічного податку (25%); акцизний податок з роздрібної торгівлі, а також 

розширення податкової бази податку на нерухомість. На нашу думку, сукупність 

усіх згаданих податкових платежів і їхніх часток, які зараховуватимуться до 

місцевих бюджетів, не зможуть рівноцінно замінити надходження податку на 

доходи фізичних осіб і будуть сильно відрізнятися у різних регіонах, оскільки 

залежать від рівня розвитку промисловості, наявності забруднюючих об’єктів 

тощо. Особливо негативно на доходні очікування, в умовах сьогодення, впливає 

економічна криза, знецінення національної грошової одиниці, зростання цін, 

зниження споживчого попиту та інші чинники.  

Крім цього, при перегляді податків повинні враховуватися видатки місцевих 

органів влади, для того щоб дати можливість їм виконувати взяті на себе 

повноваження.  

І вже після проведення вищезазначених реформ можна говорити про 

бюджетну децентралізацію, яка дозволить розподілити видаткові повноваження 

між рівнями влади та джерела їхнього фінансування.  

Таким чином, бюджетно-податкова децентралізація в Україні повинна 

відбуватися після реформування основних напрямів соціально-економічного 

життя країни на основі, розробленої за участі громадськості і з врахуванням 

особливостей розвитку регіонів чи територіальних громад, чіткої стратегії. 

Вважаємо, що успіх її проведення значною мірою залежить також від 
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громадського контролю та контролю центральної влади за законністю рішень 

органів місцевого самоврядування. 

 

Список використаних джерел: 
1. 5 необхідних кроків для проведення реформи [Електронний ресурс]: урядовий 

інформаційний портал «Децентралізація влади». – Режим доступу: 

http://decentralization.gov.ua/. 

2. Бочі А. Бюджетна децентралізація: реформа приречена на провал [Електронний 

ресурс]: матеріали Міжнародного центру перспективних досліджень (15 вересня 2014 р.) – 

Режим доступу: http://apostrophe.com.ua/article/economy/2014-09-15/byudjetna-detsentralzatsya-

reforma-prirechena-na-proval/387. 

3. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / 

[Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; Швейцарсько-український проект 

«Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с. 

4. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних 

відносин: Закон України № 79-VIII від 28 грудня 2014 року // Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2015, № 12, ст. 76. 

5. Карелін С. Що приховує бюджетна децентралізація [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.epravda.com.ua/ columns/2015/02/9/526144/. 

 

 

 

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ  

НА РИНКУ КРЕДИТІВ ТА ДЕПОЗИТІВ 

 

Дробязко Анатолій Олександрович 
кандидат економічних наук,  

провідний науковий співробітник 
Академії фінансового управління Міністерства фінансів України  

Любіч Олександр Олексійович 
доктор економічних наук, професор,  

завідувач відділу координації бюджетно-податкової  
та грошово-кредитної політики 

Академії фінансового управління Міністерства фінансів України  
 

Сталий розвиток України не можливий без стабільної та потужної 

банківської системи, яка б забезпечувала дешевими фінансовими ресурсами 

домогосподарства та корпоративний бізнес. Нажаль, тенденції розвитку банків 

у першому кварталі 2015 року не надають оптимізму.  

В цій статті використовуються оброблені авторами інформаційні джерела 

інформаційного ресурсу Національного банку України [2]. 

За перший квартал 2015 року фізичні особи вкладники банків зменшили 

залишки коштів у банківській системі на більш, ніж 19,7 млрд. грн. та у ВКВ на 

майже 2,0 млрд. дол. США. Обсяг цього сегменту пасивів зменшився до 

19,3 млрд. дол. США в еквіваленті за офіційним курсом НБУ. Обмеження на 

зняття готівки, в тому числі строкових депозитів, по яким закінчився термін 

договору, що був введений НБУ май же рік назад не стимулює до нових 

заощаджень домогосподарств у банківську систему. Крім того, не стимулює 



32 

депозитну активність непрозора політика НБУ на вилучення з ринку 

неплатоспроможних банків, та банків, які мали «схемні» операції за наслідками 

аналізу спеціалістів з фінансового моніторингу. 

 

Рис. 1. Динаміка коштів фізичних осіб у період 1998–2015 рр.  

у еквіваленті млн. дол. США за офіційним курсом НБУ 

 

Ресурсну базу від домогосподарств втрачали як найбільші банки з 

українським капіталом, так і з російським, західним та державні банки. Із 

державних банків позитивну динаміку у залученні строкових вкладах у гривні 

мав тільки Укргазбанк. Також слід зазначити, що група найбільших банків, 

збільшувала свою питому вагу на ринку. Станом на 01.04.2015 р сумарна 

питома вага банків із державним капіталом складала 16,3%. Беззаперечним 

лідером в цьому сегменті пасивів є банк з приватним українським капіталом 

Приватбанк – 26,6%. В цілому обсяг коштів домогосподарств у банківській 

системі скоротився до рівня четвертого кварталу 2006 року. 

За перший квартал 2015 року кошти на поточних рахунках юридичних осіб в 

банківській системі приросли на 20,9 млрд. грн., в той час, як строкові 

зменшилися на 18,5 млрд. грн. Таким чином, зауважимо, що обігові кошти 

юридичних осіб в банківській системі збільшились на 2,4 млрд. грн. Як що 

взяти до уваги незначний відтік коштів у ВКВ за цей період на рівні 80 млн. 

доларів США, то можна сказати, що найгірші часи з відтоку коштів із цього 

сегменту подолані. Обсяг цього сегменту пасивів зменшився до 14,5 млрд. дол.. 

США у еквіваленті за офіційним курсом НБУ. Значна кількість виведених з 

ринку регулятором неплатоспроможних банків (47 банків за пів року) дуже 

боляче б’є по коштам малого та середнього бізнесу. Реальну ресурсну базу, що 

залишилася у системі можна оцінювати рівнем першого кварталу 2006 року. 
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Рис. 2. Динаміка коштів юридичних осіб у період 1998–2015 рр.  

у еквіваленті млн. дол. США за офіційним курсом НБУ 

 

За квартал питома вага банків з державним капіталом зросла майже на 3% і 

досягла рівня 23,6%. Лідером в цьому сегменті є Приватбанк з питомою вагою 

15,0%. 

Заборгованість за кредитами фізичних осіб перед банками за перший квартал 

2015 року зменшилась на 3,9 млрд. грн. та майже на 340 млн. доларів США. 

Обсяг цього сегменту активів зменшився до 8,7 млрд. дол.. США у еквіваленті 

за офіційним курсом НБУ.  

 

Рис. 3. Динаміка портфелю кредитів фізичних осіб у період 1998–2015 рр.  

у еквіваленті млрд. дол. США за офіційним курсом НБУ 

 

Аналіз динаміки кредитних портфелів 15 найбільших банків вказує на те, що 

банки в основному були зосереджені на конвертації валютної заборгованості у 

гривневу. Виключення складає ПУМБ, який наростив кредитний портфель 

фізичних осіб більше, ніж на 500 млн. грн. Банки з державним капіталом у 
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цьому сегменті пасивів мають частку 6,6%. Лідером на цьому напрямку є 

Приватбанк з часткою 15,5%. Слід зазначити, що очікується значний 

перерозподіл ресурсів в зв’язку із введенням тимчасової адміністрації у великі 

банки з українським капіталом «Надра» та «Дельта», які мали великі роздрібні 

портфелі. Лідером у сегменті є Приватбанк із питомою вагою портфеля у 

15,5%. Значну частку на ринку контролюють банки із західним капіталом: 

Укрсоцбанк – 11,1%, Райффайзен банк Аваль – 9,0%, Укрсіббанк – 5,5%, ОТП-

банк – 4,5%. За сумарними обсягами кредитний портфель фізичних осіб 

еквівалентний рівню першого кварталу 2006 року. Навіть зважаючи на те, що з 

2009 року банкам заборонено надавати кредиті фізичним особам у валюті, 

однією з основних проблем цього сегменту є збитки, які несуть позичальники 

валютних кредитів попередніх років в наслідок глибокої девальвації обмінного 

курсу гривні. В зв’язку з чим, мають місце регулярні протести біля будівлі НБУ 

та де – кілька неоднозначних законодавчих ініціатив у Верховній Раді щодо 

врегулювання ситуації. 

За перший квартал 2015 року кредитний портфель юридичних осіб 

скоротився на 29,7 млрд. грн.. та на 1,4 млрд. доларів США. Обсяг цього 

сегменту ринку зменшився до 39,5 млрд. дол. США у еквіваленті за офіційним 

курсом НБУ.  

 

Рис. 4. Динаміка портфелю кредитів юридичних осіб у період 1998–2015 рр. 

у еквіваленті млрд. дол. США за офіційним курсом НБУ 

 

В цьому сегменті разом із процесами конвертації валютного портфелю у 

гривневий слід відзначити приріст кредитного портфелю у гривні Укрсіббанку 

майже на 2,0 млрд. грн.. та Укрсоцбанку на 1,0 млрд. грн. Поточний обсяг 

портфелю кредитів юридичних осіб еквівалентний середині 2007 року. 

В цілому має місце збільшення питомої ваги кредитів у найбільших банках. 

Державні банки контролюють 22,3% портфелю і їх частка на ринку 

збільшується. Найбільший кредитний портфель сконцентрований у 

Приватбанку – 17,9%. Чотири найбільші банки із російським капіталом 

контролюють 18,7% кредитного портфелю юридичних осіб. 
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Аналіз тенденцій основних портфелів активів і пасивів вказує на те, що 

продовжується процес демонетизації економіки. Зафіксовані збитки банків за 

перший квартал 2015 року на рівні 80,9 млрд. грн. вказують на те, що сьогодні 

банки втратили можливість за рахунок своїх інвестицій надати поштовх 

економіки для виходу із кризи. 

Для відновлення довіри до банків, адміністративні обмеження НБУ, 

накладені на банки у частині роботи з депозитами фізичних осіб у 2014 році 

повинні бути скасовані.  

Ситуація що склалася потребує підвищити відповідальність бізнесу перед 

суспільством. НБУ втратив важелі контролю за інсайдерськими активами 

власників банків, що при банкрутстві таких установ приводить до значних 

втрат бюджету. В рамках заходів щодо підвищення відповідальності бізнесу, 

банківському нагляду потрібні нові пруденційні інструменти, які могли б бути 

втілені на основі «Єдиномго реєстру кредитних історій юридичних та фізичних 

осіб». Необхідно створити інструмент, який не дозволить реальним 

бенефіціарам, що не повернули банківські кредити, повернутися на ринок 

банківських ресурсів у майбутньому. 

Для зменшення вартості грошового ресурсу є нагальна необхідність 

створення гарантійного фонду для депозитів «лайфових» страхових компаній і 

недержавних пенсійних фондів на кшталт Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. Ці довгострокові ресурси мають однакову природу – це кошти і 

накопичення домогосподарств, вони мають стати національним джерелом 

довгострокових ресурсів економічного зростання.  

 

Список використаних джерел: 
1. Дробязко А, Лісовенко В., Федосов В. Банківська система України: фінансові реалії 

2013 року / А. Дробязко, В. Лісовенко, В. Федосов // Ринок цінних паперів України. – 2014. – 

№ 8. – С. 71–90. 

2. Інформаційний ресурс Національного банку України // www.bank.gov.ua / Архів 

журналу «Вісник Національного банку України». 

 

 

 

ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ  

В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

 

Євдокимов Андрій Олегович 
студент 

Одеського національного економічного університету 
 

На сьогодні більшість вітчизняних і зарубіжних науковців з теорії грошей 

ототожнюють грошово-кредитне регулювання з грошово-кредитною політикою 

та державним регулюванням економіки, що не дозволяє Регулятору виважено і 

науково-обгрунтовано підходити і до розробки грошово-кредитної політики, і 

до ефективного регулювання економіки (з урахуванням встановлених цілей 

грошово-кредитної політики), і до державного регулювання, яке виконує Уряд 
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країни. За таких умов теоретичне обґрунтування сутності грошово-кредитного 

регулювання, яке дозволяє Регулятору здійснювати цілі грошово-кредитної 

політики, стає важливою проблемою в ефективному розвитку економіки країни. 

Питанням розробки монетарної полiтики в умовах глобальної фiнансово-

економічної кризи сьогодні приділена особлива увага українських вчених. 

Основною тенденцiю наукових публiкацiй є аналiз та вироблення пропозицiй 

щодо мобiлiзацiї грошово-кредитних ресурсiв з метою стабiлiзацiї банкiвської 

діяльності та економiки України в цiлому. Цим питанням присвяченi роботи 

А. Дроб’язка, I. Лютого, О. Петрика, В. Базилевича, В. Коваленко, 

В. Стельмаха, М. Пуховкіної, А. Мороза, М. Савлука, М. Козюка, 

К. Черкашиної, Л. Рябініної, О. Дзюблюка, В. Ющенко, С. Панчишина, а також 

цілої низки зарубіжних вчених, серед яких варто назвати П. Самульсона, 

Ф. Хайека, Л. Харріса, Дж. Доллана, Дж. М. Кейнса. 

Не зважаючи на чималу увагу, яка присвячена грошово-кредитному 

регулюванню і грошово-кредитній політиці вітчизняними і закордонними 

вченими, більшість із них ототожнюють грошово-кредитне регулювання з 

грошово-кредитною політикою, хоча це різні, але тісно взаємопов’язані між 

собою поняття. Варто відмітити, що грошово-кредитне регулювання – це 

регулювання, перш за все, обсягу грошової маси з метою досягнення кінцевої 

мети грошово-кредитної політики – росту національного багатства країни, в той 

час як грошово-кредитна політика – це комплекс взаємозв’язаних, 

скоординованих на досягнення визначених довгострокових (на 20-25 років) 

соціально-економічних цілей. 

Метою статті є розкриття принципової відмінності між грошово-кредитним 

регулюванням та грошово-кредитною політикою, а також висвітлення основних 

інструментів грошово-кредитного регулювання та впливу їх дії на банківську 

діяльність та економіку країни в цілому 

Полiтика у сферi грошового обiгу та кредиту має велике значення для кожної 

країни, оскiльки шляхом регулювання пропозицiї грошей вона спрямована на 

забезпечення ефективного функцiонування економiки i її ключовими цiлями є 

цiнова стабiльнiсть, стабiльнiсть обмiнного курсу, iнтенсифiкацiя економiки, 

забезпечення зайнятостi, збалансування платiжного балансу, зростання 

добробуту населення тощо.  

Відповідно, в економічній літературі існує декілька визначень поняття 

«грошово-кредитна політика», тому що не тільки різні вчені, але, навіть, і 

Регулятор трактують сутність грошово-кредитної політики по-різному. 

Наприклад, згідно з Законом України «Про Національний банк України», 

грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері грошового обігу та 

кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України 

через використання визначених цим Законом засобів та методів [1, ст. 1]. 

На думку А. М. Мороза, «грошово-кредитна політика – сукупність заходів у 

сфері грошового обігу і кредитних відносин, які проводить держава з метою 

регулювання економічного росту, стримування інфляції, забезпечення 

зайнятості і збалансування платіжного балансу» [2, с. 74]. Практично так же 

трактує грошово-кредитну політику і М. І. Савлук (який під грошово-
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кредитною політикою розуміє «комплекс взаємопов'язаних, скоординованих 

заходів держави у сфері грошового обігу і кредиту, спрямованих на 

забезпечення стійкого, ефективного функціонування економіки, зокрема, на 

регулювання пропозиції грошей з метою стабілізації товарних цін, обсягів 

виробництва і зайнятості, процента, курсу національної грошової одиниці, 

згладжування коливань кон'юнктури ринків» [3, с. 179]) і М. Ф. Пуховкіна 

[4, с. 133], і А. Н. Азріліян, який, до того ж, вважає, що «…Грошово-кредитна 

політика є одним із найважливіших методів втручання держави в процес 

відтворення» [5, с. 529]. З цього випливає, що не тільки НБУ, а і значна 

кількість знаних економістів, розглядає грошово-кредитну політику як 

«комплекс заходів», тобто дій (а не цілей) або НБУ, або, навіть, і держави, 

тобто Уряду. Деякі економісти взагалі визначають грошово-кредитну політику 

як «…системний організаційно оформлений регулятивний механізм зі своїми 

специфічними цілями, інструментами та роллю в економічній системі» 

[6, c. 48], що взагалі надає грошово-кредитній політиці риси регулятивного 

механізму та наявності в ній його інструментів, що, на наш погляд, не 

притаманне саме грошово-кредитній політиці, бо регулятивний механізм та 

його інструменти має лише грошово-кредитне регулювання економіки. 

Разом з тим, деякі вчені розглядають грошово-кредитну політику як 

«…розроблений центральним банком комплекс стратегічних цілей розвитку 

грошово-кредитних відносин в країні на довгострокову перспективу  

(20-25 років). Зрозуміло, що у такому комплексі стратегічних цілей, 

розглядаються різні цілі, залежно від досягнутого рівня розвитку економіки 

країни і розвитку в ній грошово-кредитних відносин. Відповідно, серед 

стратегічних цілей грошово-кредитної політики розглядаються кінцеві, 

проміжні та тактичні цілі» [8, c. 208]. 

Варто підкреслити, що досягнення стратегічних цілей грошово-кредитної 

політики реалізується за допомогою саме грошово-кредитного регулювання – 

тактичних дій або засобів Центрального банку. Саме тому не можна 

ототожнювати грошово-кредитну (монетарну) політику з грошово-кредитним 

регулюванням економіки країни, та ще й не її Центрального банку, а держави. 

Грошово-кредитне регулювання – це регулювання, перш за все, обсягу 

грошової пропозиції з метою росту національного доходу при стабільному рівні 

цін. Грошово-кредитне регулювання спрямовано на збільшення грошової 

пропозиції у періоди спаду обсягів виробництва (фазі спаду у діловому циклі) 

для заохочення видатків і, відповідного зменшення грошової пропозиції в 

періоди збільшення обсягів виробництва (фазі розширення ділового циклу) для 

зменшення видатків, тобто створення умов для стабільності економічного 

розвитку за рахунок вирівнювання економічних показників при коливаннях 

ділового циклу. З цього випливає, що об'єктом грошово-кредитного 

регулювання економіки країни є, перш за все, грошова пропозиція, 

регулювання якої створює умови для стабільності цін і досягнення кінцевої цілі 

грошово-кредитної політики країни – стабільного зростання національного 

доходу, тобто багатства нації. Таким чином, грошово-кредитне регулювання – 

це тактичні дії Регулятора, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, 
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поставлених грошово-кредитною політикою, розробленою Центральним 

банком країни. 

Саме за таких умов, як нам здається, не можна ототожнювати грошово-

кредитне регулювання з державним регулюванням, яке здійснює уряд, за 

допомогою прийняття ним різних законодавчих актів у вигляді законів, указів, 

декретів та інших актів. Відповідно, державне регулювання може 

здійснюватись роками, в той час як грошово-кредитне регулювання 

здійснюється оперативно. 

Регулювання кількості грошей в обігу становить ключовий елемент грошово-

кредитного регулювання і є важливою характеристикою стану грошового 

обороту і ринкової кон´юнктури в країні, а безпосередні зміни кількості грошей 

в обігу впливають на інтенсивність обороту грошей, формування 

платоспроможного попиту населення і розвиток економіки. 

Отже, з вище сказаного можна зробити висновок що грошово-кредитне 

регулювання докорінно відрізняється від грошово-кредитної політики, хоча 

більшість авторів дозволяють собі їх ототожнювати, а також від державного 

регулювання. 

Отже, чимало вітчизняних і закордонних авторів помилково ототожнюють 

грошово-кредитне регулювання з грошово-кредитною політикою. Внаслідок 

ототожнення даних понять і відсутності теоретичного обґрунтування ми не 

можемо розраховувати на ефективне грошово-кредитне регулювання і розвиток 

економіки. Підсумовуючи вище сказане можна твердо сказати, що на даний 

момент в Україні відсутня грошово-кредитна політика, тому грошово-кредитне 

регулювання є малоефективним оскільки не опирається на стратегічні цілі. 

Тому слід в першу чергу розробити довгостроковий план розвитку, а вже потім 

вдосконалювати механізми грошово-кредитного регулювання. 
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МАЙБУТНЬОГО ЗРОСТАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
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Питаннями, щодо вивчення депозитних ресурсів банків займається багато 

науковців, серед яких: Білик О.І., Васильченко З.М., Власенко О.О., 
Вожжов А.П., Данилова Т.Н., Дмитрієва О.А., Дребот Н.П., Кожель Н.О., 
Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Рисін В.В., Савлук М.І. та інші. Всі ці вчені та 
багато інших у своїх роботах розкривають сутність депозитних ресурсів банку, 
джерела їх формування, класифікацію, особливості їх залучення та подальшого 
управління. Але в своїй доповіді, хотіла б більш детально зупинитись на 
іншому. А саме, чому ж депозитні ресурси банку дадуть змогу стимулювати 
розвиток України і які механізми зростання обсягів депозитних вкладень для 
цього потрібно використати. 

 Досвід банківської кризи 2008-2009 років в Україні і світі та сьогоднішні 
реалії свідчать про те, що одним із визначальних факторів стійкості банківської 
системи є депозитні ресурси банків. Світовий досвід і наукові надбання 
свідчать про те, що основою діяльності банківської системи є формування 
депозитних ресурсів. Саме банки здійснюють мобілізацію тимчасово вільних 
коштів і перетворення їх у реальний капітал шляхом проведення кредитних, 
інвестиційних та інших операцій. Це є основою банківської системи та 
відтворювального процесу в економіці.  

А що ж таке «депозит» за своєю сутністю? Згідно з твердженням дослідника 
А. М. Мороза «депозит – це грошові кошти в національній та іноземній валюті, 
передані їх власником або іншою особою за його дорученням у готівковій або 
безготівковій формі на рахунок власника для зберігання на певних умовах» 
[1, с. 50] Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», вклад 
(депозит) – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України 
або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку 
на договірних засадах на визначений строк зберігання, або без зазначення 
такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства 
України та умов договору [2]. Отже, із цих визначень чітко випливає, що банк у 
процесі залучення депозитів на свої рахунки відіграє пасивну роль з точки зору 
ініціативи. Але разом з тим банк повинен використовувати інструменти 
активізації і стимуляції процесу такого розміщення тимчасово вільних ресурсів 
на власних рахунках. І центральний банк також повинен якомога краще 
стимулювати даний процес, проводячи свою грошово-кредитну політику. 

На процес успішної співпраці між клієнтами та банками у процесі 
формування депозитних ресурсів впливає дуже велика кількість факторів. 
Серед них можна головно виділити наступні: ситуація в країні загалом 
(політична та економічна), середній рівень доходів громадян, інфляція, рівень 
ВВП на душу населення, рівень довіри до національної грошової одиниці та 
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інфляційні очікування, безробіття, економічний розвиток та інфраструктура 
регіонів, негативний досвід співпраці із банками (через проблеми у них з 
ліквідністю та впливом НБУ на можливість повернення вкладених коштів 
власнику), умови по розміщенню тимчасово вільних коштів у депозитні 
вкладення, репутація банку на ринку банківських послуг. І всі ці фактори в 
українських реаліях абсолютно не сприяють поверненню довіри до банків та 
припливу тимчасово вільних внутрішніх ресурсів на рахунки банків. 

Є багато факторів негативного впливу на процес формування депозитних 
ресурсів. Але найбільш важливим з точки зору взаємодії банків і клієнтів є 
рівень довіри. В Україні саме через низький рівень довіри з боку населення до 
окремих банківських установ та банківської системи загалом ця взаємодія 
порушується. Адже можна сказати абсолютно точно, що діяльність банківської 
установи успішна і перспективна лише у випадку, коли її клієнтська мережа 
віддана саме їй, знаходиться у тісному контакті з банком та повністю йому 
довіряє. На жаль, українські банки не можуть похизуватись такою тенденцією 
співпраці із населенням. 

За даними НБУ готівка поза банківською системою станом на лютий 
2015 року становила близько 290 млрд.грн. і в порівнянні з попередніми роками 
її обсяг суттєво зріс майже на 20% [3, с. 1]. Це дуже яскраво свідчить про те, що 
ці гроші були вилучені із банківської системи та перейшли у позабанківський 
обіг, що негативно відображається на всіх економічних процесах. І всі ці кошти 
можуть стати тією ресурсною базою, яка зможе дати поштовх в подальшому 
розвитку банківської системи України. 

Чому саме депозитні шляхи поповнення ресурсної бази банків можна 
вважати найперспективнішими. По-переше це використання внутрішніх джерел 
формування ресурсної бази банків, що дасть можливість власникам цих 
ресурсів отримувати додатковий дохід та як наслідок нарощувати обсяги ВВП 
України; по-друге прихід цих коштів на банківські рахунки зменшить частку 
позабанківських ресурсів, що дасть НБУ більше можливостей з ефективного 
впливу на стабілізацію гривні та забезпечить можливості ефективнішого 
регулювання грошового ринку; ну і нарешті це дасть поштовх для реалізації 
процесу внутрішньої трансформації заощаджень в інвестиції в грошовому 
обороті нашої країни, що стимулюватиме розвиток реального сектору 
економіки та примноження багатства України. 

Не менш важливим фактором впливу на ефективне формування депозитних 
ресурсів є депозитна політика банків. Депозитна політика банків – це процес 
управління депозитними операціями, яка містить цілий комплекс стратегічних і 
тактичних цілей з метою залучення вільних грошових коштів на свої рахунки і 
використання певного набору інструментів для цього. Ефективна депозитна 
політика банку допоможе оптимізувати структуру депозитних ресурсів та 
збільшити кількість таких ресурсів. Щоб таку депозитну політику сформувати 
потрібно враховувати основні цілі діяльності банку та макроекономічні 
фактори впливу на неї. «При цьому для кожного банку насамперед мають бути 
цілком зрозумілі загальні цілі, напрямки його функціонування. На 
макроекономічному рівні метою політики, що здійснюється банками країни на 
чолі з НБУ, є підтримка стабільності банківської системи і забезпечення 
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стійкого поступового розвитку економіки. Виходячи із загальної мети 
комерційного банку, визначають пріоритетні напрямки його депозитної 
політики з позиції прибутковості, рентабельності, ліквідності, мінімізації 
ризиків, оптимізації депозитного портфеля.» [4] Але знову ж таки ніяка 
ефективна депозитна політика не дасть значних ефектів, якщо не існуватиме 
довіри з боку суспільства. І це найскладніша проблема, адже її надзвичайно 
важко вирішити. Тому банківській системі України важливо розв’язати саме 
проблему довіри, а вона потребує системних скоординованих дій як 
комерційних банків так і НБУ. Банківська система повинна стати 
транспарентною (відкритою та доступною для суспільства). 

Отже, довіра є тим визначальним чинником, який дозволить вийти 
банківській системі в процесі формування ресурсів на більш новий, ефективний 
та прогнозований рівень співпраці із своїми клієнтами. Найкращим інвестором 
у кожній країні є власне населення, це загальновідома істина, яка підтверджена 
статистичними даними стосовно потенційного обсягу ресурсів, що можуть бути 
залучені в банківську систему. У зв’язку з цим, розроблення та впровадження 
конкретних практичних заходів, спрямованих на відновлення довіри до 
вітчизняної банківської системи є необхідною умовою зміцнення стійкості 
банківського сектору, а також підвищення ролі фінансово-кредитної системи у 
стимулюванні збалансованого розвитку всіх галузей народного господарства. 
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– класичного державного регулювання (коли базова роль у безпосередньому 

регулюванні відводиться саме державі);  

– саморегулювання (коли окрім держави у процес регулювання включаються 

так звані саморегулівні організації (зародились вперше у США), яким надається 

значний обсяг прав у цьому процесі) [1; 2; 3; 4; 5]. 

Ці види регулювання у контексті нашого дослідження націлені на 

забезпечення стійкого розвитку фінансового ринку взагалі (фінансового 

сектору зокрема). При цьому, зазначимо, що для кожного сегменту фінансового 

ринку взагалі (та фінансового сектору зокрема) трактування поняття та функцій 

саморегулівних організацій виступає дещо відмінним. Аналізуючи наукові 

праці вітчизняних, зарубіжних вчених, існуючу законодавчу базу щодо 

визначення таких організацій зазначимо наступне: вони являють собою 

неприбуткові об’єднання ряду економічних суб’єктів, функціонують в їх 

інтересах та інтересах багатьох учасників економічних відносин; їм делегується 

ряд окремих повноважень державними органами (які відповідають за 

безпосереднє державне регулювання сегментів фінансового ринку взагалі 

(та фінансового сектору зокрема)); їм делеговано окремі повноваження по 

впровадженню системи правил поведінки у контексті сегментів досліджуваного 

ринку (сектору); вони посилюють стійкість, рівновагу як окремих суб’єктів 

досліджуваного ринку (сектору), так і самого ринку (сектору) взагалі. 

Саморегулювання є складовою частиною базової моделі регулювання 

фінансового ринку взагалі (фінансового сектору зокрема), в більшій мірі 

ефективним механізмом їх загального регулювання. Як відомо, окремими 

суб’єктами класичного державного регулювання сегментів національного 

фінансового ринку взагалі (фінансового сектору зокрема) виступають 

Національний банк України, Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних 

паперів (ЦП) та фондового ринку, органи часткового регулювання 

(Антимонопольний комітет України, Міністерство фінансів України та ін.) 

тощо [2; 3; 4; 5]. 

Практичні аспекти нашого дослідження було присвячено процесам 

регулювання виникаючих у русі фінансових ресурсів в економіці дисбалансів. 

Цілями такого регулювання виступає своєчасне попередження або часткове 

уникнення ряду негативних наслідків, що породжують такі дисбаланси в 

кожних конкретних умовах господарювання. 

У контексті існуючих різновидів економічної політики (грошово-кредитна, 

валютно-курсова, бюджетна, податкова) нами у ході дослідження виокремлено 

ключові інструменти державного впливу на дисбаланси руху фінансових 

ресурсів (ДР ФР) в економічній системі (у дужках поряд з кожним 

інструментом наведено обраний показник виміру та напрям досліджуваного 

впливу) (рис. 1, 2) [1]. 

За результатами нашого дослідження гіпотеза щодо напрямку впливу видів 

економічної політики (монетарної, податкової, валютно-курсової, бюджетної) 

на процеси виникнення ДР ФР в економіці України була підтверджена 

практично для всіх перелічених інструментів (рис. 1 та рис. 2), окрім:  
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– рефінансування банківських установ;  

– гарантування урядом кредитів, позик, депозитів, у тому числі на 

євровалютному ринку;  

– операцій з облігаціями внутрішньої державної позики [1]. 

 

Рис. 1. Окремі інструменти державного впливу на ДР ФР в економіці України  

(у рамках монетарної та податкової політик) [1] 

 

Рис. 2. Окремі інструменти державного впливу на ДР ФР в економіці України 

 (у рамках валютно-курсової та бюджетної політик) [1] 

 

Валютно-

курсова 

політика 

держави 

Встановлення режиму валютних курсів 

(бальна оцінка для режиму валютного курсу, стимулюючий вплив 

держави на ДР ФР) 

Лібералізація торгівлі фінансовими послугами 

(для ряду країн, що розвиваються, цей інструмент спричиняє 

негативний вплив на економіку держави) 

Бюджетна 

політика 

держави 

Державний кредит (обсяг наданих кредитів, стимулюючий вплив 

держави на ДР ФР) 

 

Гарантування урядом кредитів, позик, депозитів, у тому 

числі на євровалютному ринку (обсяг наданих гарантій, 

стимулюючий вплив держави на ДР ФР) 

Диверсифікація валютних резервів 

(для ряду країн цей інструмент спричиняє позитивний вплив  

на економіку держави) 

Валютні інтервенції (обсяг валютних інтервенцій, стримуючий вплив 

держави на ДР ФР) 

 

Операції з облігаціями внутрішньої державної позики (обсяг 

проведених операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, 

стримуючий вплив держави на ДР ФР) 
  

Монетарна 

(грошово-

кредитна)  

політика 

держави 

Емісія національної грошової одиниці 

(грошовий агрегат M3, стимулюючий вплив держави на ДР ФР) 

Рефінансування банківських установ  

як базових суб’єктів фінансового сектору 

(річний обсяг рефінансування, стримуючий вплив держави на ДР ФР) 

Податкова 

політика 

держави Впровадження системи спеціальних податків у сфері фінансової 

діяльності (оподаткування операцій з фінансовими інструментами, 

стримуючий вплив держави на ДР ФР) 

 

Перегляд діючої системи оподаткування суб’єктів фінансового сектору 

(має значний лаг результативності та потребує постійного 

вдосконалення у відповідності зі світовим досвідом у даному питанні) 

Підвищення облікової ставки 

(середнє значення за рік, стимулюючий вплив держави на ДР ФР) 

Зміна умов доступу на ринок фінансових послуг (мінімальний обсяг 

статутного капіталу, стримуючий вплив держави на ДР ФР) 
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Зазначимо, що найбільше потенційних можливостей у аспекті регулювання 
ДР ФР має саме грошово-кредитна (монетарна) політика (з позиції кількості 
інструментів такого регулювання). За монетарною політикою (згідно такої 
позиції) слідує валютно-курсова та бюджетно-податкова політика. Додатково 
на підставі застосування методів багатовимірного статистичного аналізу нами 
встановлено найдієвіші інструменти регулювання ДР ФР в національній 
економіці (першого та другого ступеня такої дієвості) [1]: 

– емісія національної грошової одиниці, ліміт короткої відкритої валютної 
позиції, режим валютних курсів, норми обов’язкового резервування (перший 
ступень дієвості); 

– облікова ставка, вимоги щодо мінімального обсягу статутного капіталу, 
гарантування урядом кредитів, державний кредит (другий ступень дієвості) [1]. 

Також була здійснена перевірка наявності часового лагу у дії досліджуваних 
нами інструментів у аспекті ДР ФР в національній економіці та отримано 
результати прикладного характеру [1].  

В рамках дослідження стратегічних напрямів регулювання ДР ФР в 
національній економіці нами розроблено заходи перебудови сучасних ринків 
(товарних, фінансових), які, на нашу думку, мінімізують прояви надмірної 
фінансіалізації таких ринків [6]. 
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Аналіз структури кредитного портфеля Віейбібанку за видами забезпечення 

наведено у табл. 1. Найбільш поширеним видом забезпечення за кредитами є 

застава: 74,76% у 2009 році, при цьому перевага віддається заставі у формі 
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іншого нерухомого майна: 31,22% у 2009 році та заставі у формі іншого майна 

29,02% у 2009 році. Кредити, що забезпечені гарантіями та поручительствами 

становили у 2009 році 14,39%. Кредити, що забезпечені заставою у формі 

нерухомого майна житлового призначення у 2009 році становили 8,84%. 

Кредити, що забезпечені заставою у формі грошових депозитів становили 

5,57% у 2009 році. Незабезпечені кредити у 2009 році становили 10,85%. 

 

Таблиця 1 

Аналіз кредитного портфеля Віейбібанку  

за видами забезпечення, в тис. грн. 

Види кредитів 
2009 рік 

тис. грн % до підсумку 

ВІЕЙБІБАНК 

1. Кредити, що забезпечені, 

у тому числі: 
5489861 89,15 

1.1. гарантіями та поручительствами 886110 14,39 

1.2. заставою, 

у тому числі: 
4603751 74,76 

1.2.1. нерухомим майном житлового 

призначення 
544060 8,84 

1.2.2. іншим нерухомим майном 1922639 31,22 

1.2.3. цінними паперами 7050 0,11 

1.2.4. грошовими депозитами 342866 5,57 

1.2.5. іншим майном 1787136 29,02 

2. Незабезпечені кредити 668097 10,85 

Усього кредитів 6157958 100 
Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Аналіз кредитів та заборгованісті клієнтів (табл. 2) свідчить про те, що Отп-

банк віддає перевагу кредитуванню юридичних осіб: частка наданих кредитів у 

дві тисячі дев`ятому році становила сорок п`ять цілих і сім сотих відсотків, у 

дві тисячі восьмому році – сорок п`ять цілих і шість сотих відсотків, іпотечних 

кредитів фізичних осіб, у дві тисячі дев`ятому році становила сорок чотири 

цілих і сімдесят чотири сотих відсотків, у дві тисячі восьмому році – сорок дві 

цілі і сімдесят вісім сотих відсотків. Частка споживчих кредитів фізичним 

особам протягом дві тисячі дев`ятого року зменшилася і на кінець року 

становила 2737583 тис. грн. або 9,42% від загальної суми кредитів та 

заборгованості клієнтів (у 2008 році 3462842 тис. грн. або 11%). 

Аналіз кредитного портфеля Отп-банку за видами економічної діяльності 

(табл. 3.) показав, що найбільшу частку у структурі кредитного портфеля мали 

кредити, що надані фізичним особам – п`ятдесят чотири цілих і дев`яносто три 

сотих відсотків у дві тисячі дев`ятому році та п`ятдесят чотири цілих і 

п`ятдесят чотири сотих відсотків у дві тисячі восьмому році. Протягом дві 

тисячі дев`ятого року загальна сума кредитів, наданих у сферу торгівлі 
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зменшилася на – 506904 тис. грн. або у 0,9 раза, кредитів наданих у 

виробництво, зменшилася на – 775884 тис. грн. або у 0,9 раза. 

Аналіз структури кредитного портфеля Віейбібанку за видами забезпечення 

наведено у табл. 4. Найбільш поширеним видом забезпечення за кредитами є 

застава: 90,52% у 2007 році, при цьому перевага віддається формі іншого майна 

46,85% у 2007 році. Кредити, що забезпечені заставою іншого нерухомого 

майна у 2007 році становили 30%. Частка кредитів, що забезпечені заставою 

нерухомого майна житлового призначення у 2007 році становила 8,36%. 

Кредити, що забезпечені заставою грошових депозитів у 2007 році становили 

5,7%. Кредити, що забезпечені гарантіями та поручительствами становили 

3,09%. Частка незабезпечених кредитів склала 6,38%. 

 

Таблиця 2 

Аналіз кредитів та заборгованість клієнтів, в тис. грн. 

Види кредитів 
2009 рік 2008 рік Відхилення 

тис. грн 
% до 

підсумку 
тис. грн 

% до 
підсумку 

абсолютне, 
тис. грн 

% до 
бази 

ОТПБАНК 

1.Кредити. що 
надані органам 

державної влади 
та місцевого 

самоврядуван-ня 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2.Кредити 
юридичним 

особам 
13095158 45,07 14316548 45,46 -1221390 91,47 

3. Кредити, що 
надані за 

операціями Репо 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4. Кредити 
фізичним 
особам-

підприємцям 

221505 0,76 238963 0,76 -17458 92,69 

5.Іпотечні 
кредити 

фізичних осіб 
13000981 44,74 13475125 42,78 -474144 96,48 

6.Споживчі 
кредити 

фізичним 
особам 

2737583 9,42 3462842 11,00 -725259 79,06 

7.Інші кредити 
фізичним 

особам 
1142 0,004 1869 0,006 -727 61,10 

Усього кредитів 
та 

заборгованості 
клієнтів 

29056369 100 31495347 100 -2438978 92,26 

Джерело: складено автором на основі [2] 
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Таблиця 3 

Аналіз кредитного портфеля Отп-банку  

за видами економічної діяльності, в тис. грн. 

Види кредитів 

2009 рік 2008 рік Відхилення 

тис. грн 
% до 

підсумку 
тис. грн 

% до 

підсумку 
абсолютне, тис. грн 

% до 

бази 

ОТПБАНК 

1.Державне 

управління та 

діяльність 

громадських 

організацій 

3851 0,01 248 0,0008 3603 1552,82 

2.Кредити, які 

надані 

центральним 

та місцевим 

органам 

державного 

управління 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3.Виробництво 4613328 15,88 5389212 17,11 -775884 85,60 

4.Нерухомість 1451634 5,00 1355720 4,30 95914 107,07 

5.Торгівля 5246929 18,06 5753833 18,27 -506904 91,19 

6.Сільське 

господарство 
521712 1,80 552630 1,75 -30918 94,41 

7.Пошта і 

зв`язок 
24837 0,09 106403 0,34 -81566 23,34 

8.Транспорт 203507 0,70 231166 0,73 -27659 88,04 

9.Діяльність у 

сферах права, 

інжинірингу, 

надання 

послуг 

підприємцям 

713990 2,46 622681 1,98 91309 114,66 

10.Грошове та 

фінансове 

посередництво 

262614 0,90 31476 0,10 231138 834,33 

11.Кредити, 

що надані 

фізичним 

особам 

15961211 54,93 17178799 54,54 -1217588 92,91 

12,Інші 52756 0,18 273180 0,87 -220424 19,31 

Усього 

кредитів 
29056369 100 31495347 100 -2438978 92,26 

Джерело: складено автором на основі [2] 
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Таблиця 4 

Аналіз кредитного портфеля Віейбібанку  

за видами забезпечення, в тис. грн. 

Види кредитів 

2007 рік 

тис. грн 
% до 

підсумку 

ВІЕЙБІБАНК 

1. Кредити, що забезпечені, 

у тому числі: 
4379055 93,62 

1.1. гарантіями та поручительствами 144726 3,09 

1.2. заставою, 

у тому числі: 
4234329 90,52 

1.2.1. нерухомим майном житлового 

призначення 
391111 8,36 

1.2.2. іншим нерухомим майном 1356399 30,00 

1.2.3. цінними паперами 28601 0,61 

1.2.4. грошовими депозитами 266544 5,7 

1.2.5. іншим майном 2191674 46,85 

2. Незабезпечені кредити 298309 6,38 

Усього кредитів 4677364 100 
Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Список використаних джерел: 
1. Звітність та події [Електронний ресурс] / Віейбібанк. – Електрон. текстові дан. – 

Україна, 2006. – Режим доступу: http://www.vab.ua/ukr/ investor_relations/ data/ 2014/. – Загол. 

з титул. екрану. – Відомості зібрані за 2007, 2009 роки. 

2. Звіти Банку [Електронний ресурс] / Отп-банк. – Електрон. текстові дан. – Україна, 

2006. – Режим доступу: http://www.otpbank.com.ua/about/informations /annual_reports/. – Загол. 

з титул. екрану. – Відомості зібрані за 2008-2009 роки. 

 

 

 

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ  

У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ СЛОВАЧЧИНИ 

 

Логвінов Павло Вадимович 
головний економіст бюджетного відділу фінансового управління  

Ужгородської міської ради 
 

Висвітлення сутності реформування і особливостей впровадження 

прогресивних технологій бюджетування, а також завад, що виникають в 

процесі реалізації та подальшому функціонуванні програмно-цільового методу 

у бюджетному процесі Словацької Республіки має важливе практичне значення 

для аналогічних реформ, що проведення котрих декларуються в Україні. 

Об’єктом для дослідження представлено країною, що має окрім спільного 

кордону, тісні історично-культурні та суспільні зв’язки із Україною. 
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Словаччина також була серед країн соціалістичного табору, і на старті 

трансформаційних перетворень мала подібну організаційну структуру 

народного господарства, бюджетного процесу, а також неоднорідну політичну 

систему та своєрідне геополітичне положення – проте, на сьогоднішній день, 

суттєво випереджає Україну по ефективності організації публічних фінансів, 

фіскальної системи та інших індикаторів економічного розвитку.  

Даний компонент може розглядатись як корисний практичний аспект для 

науковців та практиків-фінансистів, оскільки по-перше, вивчення наприклад 

досвіду США та групи розвинених країн може бути складно адаптованим для 

наших реалій бюджетування, а по-друге – саме Словацька Республіка 

вважається зразковим прикладом проведення «Реформи управління публічними 

фінансами» (англ. «Public Finance Management») серед країн Європейської 

спільноти та ОЄСР. Досліджувана країна має найкращі показники динаміки 

економічного розвитку серед країн Вишеградської четвірки, всі учасники якої 

були країнами Соціалістичного табору, а на сьогоднішній день являються 

повноправними членами ЄС.  

Також важливо привести історичні аспекти для проведення можливих 

аналогій, оскільки під час «розпаду» Чехословацької Соціалістичної 

Республіки, внаслідок неможливості досягнення компромісу між політичними 

елітами Словаччини та Чехії, відбувається поділ країни, що в літературі 

іменується як «Оксамитове розлучення» завдяки мирному перетіканню розділу. 

Мирний процес мав під собою економічне підґрунтя, оскільки територія 

гірської Словаччини являлася дотаційним, депресивним та економічно 

відсталим регіоном [1], проте на сьогоднішній день, завдяки проведенню 

ефективних, хоч і не завжди популярних реформ сьогодні країна сформувала 

найбільш конкурентоспроможний фіскальний простір у Центрально-Східній 

Європі [2]. 

Після здобуття незалежності в 1993 році, Словаччина пережила період 

макроекономічної нестабільності з подальшим проведенням двох етапів 

реформи. Перший етап в період з 1998 по 2002 роки був направлений на 

забезпечення економічної стабільності та створення стандартних правил 

діяльності у приватному секторі.  

Другий етап розпочався у 2002 році та активно продовжувався до 2006 року, 

основні зусилля зосереджені на державному секторі та публічних фінансах 

пов'язаних з програмуванням. Другий етап включав в себе комплексні заходи, а 

саме: податкову реформу, реформу соціальної сфери, реформи ринку праці, 

реформи пенсійної системи, судової реформи та створення нового механізму 

фіскальної децентралізації. Слід виокремити реформа управління публічними 

фінансами, спрямованої на підвищення рівня ефективності використання 

бюджетних коштів, визначення пріоритетів політики та операційної 

ефективності державних витрат.  

Реформа галузі державних фінансів у Словаччині була обумовлена 

негативними показниками макрофінансового рівня та відсутністю механізмів 

контролю використання бюджетних коштів на всіх рівнях бюджету, показники 

дефіциту та боргу бюджету були не прогнозованими. Відбувалося постійне 
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накопичення зобов’язань державного сектору через відсутність чітких 

бюджетних обмежень. Надходження від приватизації державних об’єктів 

використовувались для покриття поточних витрат бюджету і фінансування 

випущених державних гарантій. Бюджет готувався за моделлю – «на один рік» 

та без використання макроекономічної основи. Процедури управління 

державними фінансами застосовувалися тільки до державного бюджету, не 

включаючи позабюджетної та квазі-фіскальної діяльності. Важливим 

негативним аспектом сектору публічних фінансів, була наявність одинадцяти 

позабюджетних фондів котрі мали доступ до кредитних ресурсів та на які 

спрямовувалися відповідна частина доходів. 

В Словацькій Республіці досліджувана концепція бюджетного процесу за 

програмно-цільовим методом називається словацькою мовою – «programové 

rozpočtovanie», дослівно перекладається як «програмне бюджетування».  

Хронологічний ряд впровадження програмного бюджетування слід 

розглядати у двох площинах, на рівні державного бюджету та рівні бюджетів 

місцевих органів влади, що виглядатиме у Словаччині наступним чином. 

У 2002 році в рамках пілотного етапу впровадження системи бюджетування, 

перші чотири національні державні органи підготували кошториси (бюджети) в 

програмній структурі.  

У 2003 році програмою бюджетування охоплено дев'ять національних 

державних органів.  

Перший державний бюджет із використанням інформації продуктивності був 

схвалений словацьким парламентом у 2004.  

У 2006 році новообраний уряд Словаччини схвалив реалізацію програмного 

бюджетування на всіх ступенях державного управління, в тому числі на рівні 

регіональних та місцевих органів влади. Кожне міністерство, державний орган, 

установа, муніципальні органи влади були зобов'язані представити проект 

бюджету відповідно до ухвалених нових правил із використанням програмного 

бюджетування.  

 

Рис. 1. Індекс використання практики  

програмного бюджетування Словаччини та ОЕСР  

Джерело: http://www.oecd.org/gov/GAAG2013_CFS_SVK.pdf 
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Вже в 2009 року Словаччина розглядається як винятково успішний приклад 

реалізації програмно-цільового методу серед країн ОЕСР та ЄС [3]. 

Слід наголосити на активній участі ОЕСР, що в ході проведення «Загальної 

реформи публічних фінансів», надавала потужну технічну підтримку 

Словацькій Республіці. У процесі взаємодії було визначено сім ключових 

інституційних особливостей, що формують ефективну систему контролю 

державних видатків.  

Програмне бюджетування являється управлінським інструментом, який 

забезпечує основу для поліпшення прозорості та ефективності роботи 

державного сектора.  

Очевидно, що із словацького досвіду Україні можна взяти багато корисних 

конкретних інструментів, але найголовніше – зрозуміти: поточні проблеми 

можна подолати без епохальних культурних революцій, за рахунок ефективних 

економічних механізмів. Потрібно менше філософських дискусій і більше – 

практичної роботи як з боку політиків, так і з боку науковців [2]. 

В якості одного з найбільших ризиків, що у Словаччині виникають в процесі 

реалізації організаційних змін бюджетного процесу, є відсутність політичної 

складової. Політики регулярно вказуючи на прозорість та ефективність 

виділення державних коштів, проте на практиці не використовують всього 

арсеналу прогресивних технологій бюджетування. 

Насправді сьогоднішні українські проблеми сектору публічних фінансів 

загалом і податкової політики зокрема не є унікальними. Більшість із них були 

актуальні для всіх постсоціалістичних країн. Але, як показала практика, ці 

проблеми можна вирішити, застосувавши ефективні економічні механізми [2]. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ЕТАПИ 

 

Мельничук Наталія Юріївна 
кандидат економічних наук,  

доцент кафедри фінансів 
Національної академії статистики, обліку та аудиту 

 

На сьогодні, управлінський контроль ще називають адміністративним. Його 

застосовують органи контролю, в процесі перевірки дотримання 

підконтрольними об’єктами встановлених нормативів. Для більш глибшого 

з’ясування суті даного поняття, дослідимо етапи розвитку контролю (рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Етапи розвитку контролю 
Складено автором 

 

І етап: з давніх часів до 1839 року (етап початкового розвитку). Даний етап 

можна охарактеризувати такими важливими датами: 

- 945 рік – функції головного контролюючого органу здійснював 

безпосередньо Великий князь Київський (за часів Київської Русі); 

- розвиток козацтва наприкінці XV ст.; 

- 1719 рік – підписання законодавчого акту «Учреждение и регламент 

камер-колегии»;  

- 1722 – 1727 роки – створення Малоросійської колегії; 

- скасування в Україні гетьманства, фінансово-грошова система 

об’єднується з фінансово-грошовою системою Росії, стає повністю їй 

підконтрольна – 1764 рік; 

початкового розвитку 
 

Період Назва етапу 

І з давніх часів до 1839 року 

ІІ формування з 1839 року до 1920 року 

ІІІ становлення з 1920 року до 1956 року 

ІV 

 
V 

 

VІ 

 
VІІ 

 

поступового просування 

масового контролю та 

глобалізації 

вертикальний 

інтерактивний 

VІІІ 

з 1956 року до 1989 року 

 
з 1990 рік й триває по  

1991 року 

з 1992 року по 2001 рік 

з 2001 року по 2010 рік 

інтегрований 

ІХ стратегічний 

з 2010 року до 2014 року 

з 2014 року до сьогодення 
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- створення контори Державного комерційного банку в м. Києві – 1839 рік. 

ІІ етап: з 1840 року до 1920 року (етап формування) – період економічних 

реформ, характеризується такими історичними подіями: 

- 1866 рік – при Міністерстві фінансів Росії було створено Управління 

державного контролю; 

- створення Інституту присяжних рахівників. В кінці 1891 на початку 

1892 років проходив Перший з’їзд рахівників; 

- березень – грудень 1917 року – створення Тимчасового уряду; 

- українська Центральна Рада (березень 1917 року – квітень 1918 року); 

- уряд гетьмана П. Скоропадського (квітень – листопад 1918 року); 

- Українська директорія на чолі з С. Петлюрою (грудень 1918 року – лютий 

1919 року); 

- 15 січня 1919 рік – в Харкові були створені Народний комісаріат 

державного контролю УРСР і Верховна соціалістична інспекція. 

ІІІ етап: з 1920 року до 1956 року (етап становлення) варто охарактеризувати 

таким чином: 

- 1920 рік – засноване Центральне Статистичне Управління України; 

- 25 лютого 1920 року – всі установи держконтролю на Україні 

перетворилися в єдиний орган – Всеукраїнську робітничо-селянську інспекцію; 

- 29 серпня 1923 року – реорганізація Всеукраїнської робітничо-селянської 

інспекції в Народний комісаріат робітничо-селянської інспекції; 

- 1923 рік – створення об’єднаного контрольного органу (ЦКК-НК РСІ); 

- 1924 рік – створення органу незалежного фінансового контролю – 

Інституту державних бухгалтерів-експертів (ІДБЕ); 

- 1930 рік – перетворення Центральної контрольної комісії на Комісію 

партійного контролю при ЦК ВКП(б); 

- 1937 рік – у складі Наркомату фінансів СРСР було створено Контрольно-

ревізійне управління; 

- 1940 рік – на базі ліквідованих Комісії радянського контролю і Головного 

військового контролю створена нова установа – Народний комісаріат 

Державного контролю СРСР; 

- 13 травня 1941 року – Раднарком СРСР затвердив «Правила накладання 

грошових нарахувань органами Народного комісаріату Державного контролю 

СРСР». Проте реалізація їх була неможлива у зв’язку з початком Великої 

Вітчизняної війни; 

- жовтень 1944 року – почалося формування фінорганів і складу працівників 

КРУ Наркомфіну СРСР по окремих регіонах; 

- 1 червня 1944 року – укомплектування центрального апарату Головного 

контролера-ревізора КРУ Наркомфіну СРСР по Українській РСР. 

ІV етап: з 1956 року до 1990 року (етап просування). Головними історичними 

датами даного періоду є: 

- 28 травня 1956 рік – утворення в складі Міністерства фінансів УРСР 

Контрольно-ревізійного управління; 

- 1958 рік – створено Службу спеціального контролю; 
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- 1970-1976 роки – прийняття різного роду наказів пов’язаних з питаннями 

поліпшення контрольно-ревізійної роботи. 

V етап розпочинається з 1990 рік й триває по 1991 року включно (етап 

масового контролю та глобалізації). П’ятому етапу притаманні такі події: 

- 12 квітня 1990 рік – утворення податкової служби в Українській РСР; 

- 4 грудня 1990 рік – визначення статусу, функцій та правових основ 

діяльності податкових органів;  

- 24 серпня 1991 рік – проголошення незалежності України; 

- 1991 рік – створення Фонду державного майна України; 

- 1991 рік – Національний банк України. 

VІ етап: з 1992 року по 2001 рік (вертикальний). Даному етапу властиві такі 

історичні дати: 

- 1992 рік – утворення Державного казначейства України; 

- 26 липня 1993 рік – створення Антимонопольного комітету; 

- 1997 рік – запровадження казначейської системи виконання державного 

бюджету за видатками; 

- 1997 рік – започаткувала свою діяльність Рахункова палата України; 

- 1997 рік – створення Міністерства праці та соціальної політики; 

- 1999 рік – переведення на казначейське обслуговування позабюджетних 

коштів бюджетних установ та організацій; 

- 2000 рік – Головному контрольно-ревізійному управлінню України 

надається статус центрального органу виконавчої влади.  

VІІ етап розпочинається з 2001 року по 2010 рік (інтерактивний), його можна 

охарактеризувати такими важливими датами й подіями: 

- 2001 рік – змінено статус Державного казначейства; 

- 2002 рік – запровадження казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів за доходами; 

- 2004 рік – переведено на казначейське обслуговування місцеві бюджети за 

видатками. 

VІІІ етап: з 2010 року до 2014 року (інтегрований). Даний етап 

характеризується реорганізацією та об’єднанням контролюючих органів: 

–  Головне контрольно-ревізійне управління України реорганізовано у 

Державну фінансову інспекцію України – 2010 рік; 

–  Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

реорганізовано в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – 

2010 рік; 

–  створення Міністерства доходів і зборів України шляхом сміливого і 

суперечливого об’єднання Державної податкової служби України та державної 

митної служби України – 2012 рік; 

–  Міністерство доходів і зборів України реорганізовано в Державну 

фіскальну службу – 2014 рік. 

На даному етапі зосереджено увагу на удосконаленні діяльності 

контролюючих органів в напрямі скорочення рівня бідності, підвищення оплати 

праці, забезпечення ефективної зайнятості населення й соціально-економічного 

розвитку країни.  
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ІХ етап: з 2014 року до сьогодення (стратегічний). Сьогодні Україна взяла 

курс на євроінтеграцію, що вимагає істотних змін у сфері контролю через 

адаптацію чинного законодавства до міжнародних стандартів.  

Таким чином, виходячи з етапів контролю, під управлінським контролем 

варто розуміти – сукупність дій управлінських органів по спостереженню за 

функціонуванням відповідного об’єкта контролю з метою: отримання 

об’єктивної та достовірної інформації про нього; застосування заходів щодо 

попередження правопорушень; надання допомоги підконтрольній структурі у 

поновленні законності і дисципліни. 

 

 

 

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ  

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА 

 

Налукова Наталія Ігорівна 
кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування 
Тернопільського національного економічного університету 

 

Ефективність фінансової діяльності страховиків у значній мірі визначається 

їх стратегією і тактикою. Ті страхові компанії, котрі надають належну увагу 

питанням формування довгострокових та короткострокових заходів 

спрямованих на забезпечення формування страхових резервів у обсягах 

адекватних страховим зобов’язанням є більш конкурентоспроможними та 

фінансово стійкими. 

У зв’язку із необхідністю прийняття оперативних і стратегічних 

управлінських рішень в умовах посилення впливу економічних, політичних та 

соціальних ризиків проблема розробки стратегії і тактики управління 

страховими резервами страховика є актуальною. У цьому контексті необхідно 

не лише удосконалювати існуючі, але й розробляти нові фінансові концепції, 

методи, прийоми у сфері управління фінансовими ресурсами страховика, які б 

дозволяли оцінити ефективність обраної стратегії і тактики фінансової 

діяльності та рівень її адаптації. 

Вивченню питань що стосуються управління фінансовими ресурсами 

страхових компаній присвячені праці таких вчених як: О. В. Баранова, 

О. О. Гаманкова, О. В. Кнейслер, С. С. Осадець, В. К. Хлівний та інші. Високо 

оцінюючи внесок вчених у розвиток інституту страхових відносин, відзначимо, 

що бракує інтегрованих досліджень котрі формують теоретичну базу стратегії і 

тактики фінансової діяльності страховика. Малодослідженими є питання що 

передбачають розробку довгострокового та короткострокового плану дій котрі 

стосуються ефективного управління страховими резервами та передбачають 

застосування комплексу конкретних фінансових прийомів і методів, котрі 

спрямовані на забезпечення формування збалансованого портфелю вкладень 

страховика. 
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Ґрунтуючись на ключових характеристиках фінансової діяльності, 

враховуючи визначення, зазначені у нормативно-правових актах, сутність та 

зміст власного і залученого капіталу фінансову діяльність страховика 

визначаємо як діяльність яка передбачає розробку та реалізацію управлінських 

рішень пов’язаних із оптимальним формуванням страхових резервів із 

різноманітних джерел та забезпеченням їх ефективного вкладення у дозволені 

активи у відповідності до визначених принципів з метою забезпечення 

позитивних якісних та кількісних змін у складі й структурі власного та 

залученого капіталу [1; 2; 3]. 

Практика фінансової діяльності страховиків свідчить, фінансовим 

менеджерам компаній необхідно приймати ефективні управлінські рішення 

щодо напрямів вкладення страхових резервів та величини і структури їх 

розміщення. Тобто, необхідною є розробка стратегії і тактики фінансової 

діяльності страховика як комплексу заходів спрямованих на забезпечення 

формування страхових резервів у обсягах адекватних страховим зобов’язанням. 

Стратегія фінансової діяльності страхової компанії є складовою її загальної 

стратегії і, відповідно вона має бути орієнтована на забезпечення стабільно 

високих темпів економічного розвитку компанії. У даному випадку 

прослідковується досить таки значний причинно-наслідковий взаємозв’язок: 

якщо страхові компанії отримують позитивний фінансовий результат (мета 

загальної стратегії діяльності страховика), то вони мають можливість 

продовжувати надавати страхові послуги та формувати страхові резерви у 

розмірі необхідному для сплати страхового відшкодування за усіма укладеними 

договорами страхування та фінансування заявлених збитків (мета стратегії 

фінансової діяльності страховика), що у кінцевому результаті забезпечує 

виконання суспільного призначення страховика, зміцнення його конкурентної 

позиції та збільшення рівня капіталізації. 

Процес розробки стратегії управління формуванням та розміщенням 

страхових резервів страховика включає такі етапи: 

1) визначення періоду стратегії формування та розміщення страхових 

резервів;  

2) формування стратегічних завдань фінансової діяльності; 

3) конкретизація розробленої стратегії фінансової діяльності за періодами її 

реалізації; 

4) оцінка ефективності розробленої стратегії фінансової діяльності за 

певними визначеними параметрами. 

Досягнення стратегічних цілей і завдань фінансової діяльності страховика 

передбачає конкретизацію фінансових прийомів і методів. Формою такої 

деталізації є тактика фінансової діяльності страхової компанії, реалізація 

котрої, у свою чергу, передбачає здійснення конкретних заходів, що стосуються 

збільшення коштів страхових резервів та вибору найбільш прийнятного у 

конкретній господарській ситуації варіанту їх розміщення за дозволеними 

категоріями активів відповідно до визначених принципів при мінімальному 

рівні фінансових ризиків. До основних таких заходів відносимо ті, що 

спрямовані на: 
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- формування чіткої андерайтерської політики; 

- забезпечення умов здійснення рентабельної страхової діяльності; 

- формування збалансованого портфелю вкладень. 

Розглянемо їх зміст детальніше. 

Чіткому формулюванню андерайтерської політики, що направлена на 

прийняття певних ризиків і відмову від інших сприятиме комплексна оцінка 

ризиків під час прийняття чи неприйняття страховиками певних ризиків на 

страхування. Для того щоб у страховому портфелі не було ризиків з надмірно 

високою відповідальністю, з високим рівнем кумуляції або збитковості 

доцільним є застосування механізму перестрахування, що дозволяє первинному 

страховику залишати на власному утриманні тільки ту частину ризику, яка не 

порушує стійкості страхового портфеля. 

Покращенню фінансових показників діяльності страховиків сприятиме аналіз 

та оцінка ринкової позиції компаній конкурентів. Реалізація даного завдання 

можлива через застосування методів, спрямованих на покращення якості 

страхових послуг, котрі надаються страховиками згідно отриманої ліцензії; 

встановлення оптимальних страхових тарифів і середньоринкових цін на 

страхові продукти; використання досконаліших методів страхового маркетингу, 

котрі дозволять виявити більш затребуваніші види страхових послуг. Розробка 

нових, адекватних сучасним умовам страхових продуктів, зокрема у сфері 

страхування життя також призводитиме до збільшення фінансових 

можливостей необхідних для реалізації визначених завдань тактики і стратегії 

фінансової діяльності. 

У частині забезпечення формування збалансованого портфелю вкладень 

необхідним є застосування таких методів, інструментів управління формуванням 

та розміщенням страхових резервів, що передбачали б оптимальне поєднання 

ризику і доходу, зниження рівня ризику та підвищення фінансової стійкості 

страховика. Збалансований портфель вкладень має відповідати таким дозволеним 

критеріям як надійність, прибутковість, ліквідність, диверсифікованість, якщо 

можливо, одночасно. Та варто враховувати і такі аспекти: для страховиків, які 

спеціалізуються на проведенні операцій зі страхування життя, очевидним є 

пріоритет потреби у інвестиційному доході, а принцип ліквідності не має 

першочергового значення, оскільки це довгостроковий вид страхування; для 

страховиків, які проводять операції по ризикових видах страхування, важлива у 

першу чергу ліквідність активів. Загалом же, у практиці страховиків незалежно від 

сфери їх діяльності, у частині розміщення страхових резервів доцільним є 

застосування такої моделі, що передбачає збереження досягнутих позицій у 

структурі вкладень та забезпечує мінімізацію інвестиційних ризиків, ліквідність 

активів та приріст капіталу. 

Отже, на основі проведеного дослідження ми дійшли таких висновків: 

- фінансова діяльність страховика – діяльність яка передбачає розробку та 

реалізацію управлінських рішень пов’язаних із оптимальним формуванням 

страхових резервів із різноманітних джерел та забезпеченням їх ефективного 

вкладення з метою забезпечення позитивних якісних та кількісних змін у складі 

й структурі власного та залученого капіталів; 
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- стратегія фінансової діяльності страховика це комплекс довгострокових 

заходів спрямованих на забезпечення формування страхових резервів у обсягах 

адекватних страховим зобов’язанням; 

- тактика фінансової діяльності страховика це конкретні заходи щодо 

збільшення коштів страхових резервів та вибору найбільш прийнятного у 

конкретній господарській ситуації варіанту їх розміщення за дозволеними 

категоріями активів відповідно до визначених принципів та при мінімальному 

рівні фінансових ризиків. 
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На розвиток вітчизняних підприємств в останні часи негативний вплив 

здійснювали як сформовані у посткризових роках зовнішні та внутрішні 
дисбаланси, так і несприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, 
військовий конфлікт на сході України, анексія Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя та торговельні обмеження з боку Російської Федерації. За таких 
умов більшість суб’єктів господарювання виявилися фінансово 
неспроможними. Тому для багатьох з них питання антикризового управління 
фінансами набули особливої актуальності. 

Значний внесок у дослідження проблем антикризового управління фінансами 
на мікрорівні зробили такі науковці, як І. О. Бланк, В. О. Василенко, 
О. В. Вишневська, О. Б. Вокіна, А. Г. Грязнова, В. М. Ісаєва, Л. А. Лігоненко, 
О. О. Терещенко, А. Д. Чернявський, та ін. Проте, накопичений у цій сфері 
знань науковий досвід потребує переосмислення та нової інтерпретації з 
урахуванням особливостей функціонування і перспектив розвитку. 
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Метою дослідження є визначення теоретичних засад антикризового 
управління фінансами підприємств та обґрунтування можливостей його 
впровадження у практичну діяльність. 

Антикризове управління фінансами є адекватною реакцією на динамічні 
зміни зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування суб’єктів 
господарювання. Його використання на багатьох підприємствах дає змогу 
попереджувати фінансову кризу та банкрутство. 

Антикризове управління фінансами підприємств розглядають у двох 
аспектах [1, с. 251]: 

− по-перше, це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на 
попередження фінансової кризи: системний аналіз сильних і слабких сторін 
підприємств, оцінювання ймовірності банкрутства, управління ризиками 
(виявлення, оцінювання та нейтралізація), упровадження системи 
попереджувальних заходів; 

− по-друге, це система управління фінансами, спрямована на виведення 
підприємств з кризи, у тому числі проведенням санації чи реструктуризації 
суб’єктів господарювання. 

Антикризове управління фінансами підприємств базується на певних 
принципах. До числа основних з цих принципів належать [2, с. 167-168]: 

а) постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги 
підприємств; 

б) рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємств; 
в) диференціація індикаторів кризових явищ за ступенем їх небезпеки для 

фінансового розвитку підприємств; 
г) терміновість реагування на окремі кризові явища у фінансовому розвитку 

підприємств; 
д) адекватність реагування підприємств на ступінь реальної загрози їх 

фінансовій рівновазі; 
е) повна реалізація внутрішніх можливостей виходу підприємств з кризового 

фінансового стану; 
ж) використання при необхідності відповідних форм санації підприємств для 

запобігання їх банкрутства. 
Розглянуті принципи є основою організації антикризового управління 

фінансами підприємств при загрозі банкрутства. 
Технологія антикризового управління фінансами підприємств (укрупненно) 

містить дві групи специфічних етапів. У першу групу входять моніторинг, 
діагностика та ідентифікація фінансового стану підприємства за обраними 
фінансово-економічними показниками – індикаторами безпеки, які 
реалізуються превентивними механізмами ідентифікації фінансових станів та 
прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. Друга група включає 
планування, організацію і мотивацію антикризових заходів, специфічних для 
ідентифікованих фінансових станів, які включають превентивні механізми 
нейтралізації кризи, що починається в нормальному фінансовому стані, 
механізми протидії кризі, що розвивається в передкризовому фінансовому 
стані, механізми санації в кризовому фінансовому стані та судові процедури 
банкрутства при неспроможному фінансовому стані підприємств. 
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Загалом антикризове управління фінансами підприємств охоплює низку 
управлінських етапів, до яких належать [3, с. 202]: 

1) оптимізація складу та структури витрат, тобто проведення оптимізації всіх 
витрат і визначення найбільш значущих категорій витрат; 

2) управління асортиментом і ціноутворенням, зокрема оцінка можливості 
зміни асортиментної політики з метою концентрації на найбільш рентабельній 
продукції, проведення аналізу доцільності переходу на систему ціноутворення 
на основі маржинального підходу та мінімально допустимої націнки; 

3) управління оборотними коштами у вигляді побудови політики управління 
дебіторською заборгованістю, запасами, грошовими коштами з метою 
формування раціональної структури і складу оборотних активів і пасивів, що 
забезпечують підприємства додатковими вільними коштами; 

4) оптимізація організаційної структури, яка включає проведення 
комплексного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, в тому числі 
діагностику системи управління, розробку варіантів подолання можливої 
фінансової кризи; 

5) оптимізація чисельності персоналу, в тому числі скорочення персоналу, та 
виявлення резервів підвищення продуктивності праці; 

6) реструктуризація та оптимізація активів і зобов’язань – проводиться 
класифікація, структуризація і співвідношення існуючих активів і зобов’язань 
підприємств, з метою оцінки їх прибутковості і ліквідності; 

7) управління ризиками – визначаються основні види ризиків, здатні 
вплинути на стан і розвиток підприємств в умовах кризи, проводиться оцінка їх 
наслідків та ймовірності настання, розробляються заходи щодо їх мінімізації. 

В умовах кризової фінансової ситуації відновлення фінансової спроможності 
підприємств здійснюється поетапно. На практиці виділяють три етапи 
можливої стабілізації фінансового стану підприємств [4, с. 142-144]: 

I етап – усунення неплатоспроможності. Сутність даного етапу 
стабілізаційної програми полягає в маневрі грошовими потоками для 
заповнення розриву між їх витрачанням і надходженням. 

II етап – відновлення фінансової стійкості підприємств у середньостроковому 
періоді, що відбувається як продовження реалізації прийнятих заходів щодо 
скорочення споживання фінансових ресурсів і збільшення позитивного потоку 
приросту власних фінансових ресурсів. Сутність даного етапу полягає у 
максимально швидкому і радикальному зниженні неефективних витрат. 

III етап – забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді. Сутність 
даного етапу полягає у розробці системи стратегічних заходів, спрямованих на 
підтримку досягнутого рівня фінансової рівноваги підприємств у тривалій 
перспективі. 

Таким чином, здійснити фінансове оздоровлення та підвищити стійкість 
підприємств дозволяють такі заходи антикризового управління фінансами: 
реалізація стратегії і тактики антикризового фінансового управління, 
орієнтованого не тільки на збереження підприємств, але і на розвиток; 
підвищення конкурентоспроможності шляхом впровадження фінансових 
інструментів, які застосовуються з метою подолання неплатоспроможності 
суб’єктів господарювання, що включають здійснення політики фінансування й 
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обґрунтування механізму фінансового оздоровлення; зниження фінансових 
ризиків підприємств. 
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Бюджетне фінансування є основою фінансового забезпечення виконання 

державними органами влади своїх функцій, визначених законодавчо. Однією з 

провідних функцій Української держави є аграрна політика, направлена на 

підтримку та всебічний розвиток аграрного сектору економіки з метою 

забезпечення національної продовольчої безпеки. У зв’язку з цим виникає 

потреба у визначенні місця аграрного сектору економіки України в державному 

фінансуванні. Є підстави вважати, що фінансування аграрної сфери 

національної економіки має бути пропорційним її внеску у валову додану 

вартість. Перевіримо справедливість даного припущення. 

Згідно Проекту «Стратегії розвитку аграрного сектору економіки України на 

період до 2020 року» [1] пропонується ряд дієвих пріоритетних напрямів 

досягнення стратегічних цілей держави у сфері фінансування аграрного сектору 

(рис. 1). Так, у фіскальній політиці необхідно створити прозорі інструменти 

системи оподаткування аграрного сектору залежно від його економічних 

особливостей та соціальної ролі; бюджетна підтримка має забезпечити 

стабільність системи державної підтримки аграрного сектору; метою 

фінансово-кредитної політики є подальший розвиток фінансово-кредитних 

відносин з приводу земельної іпотеки, спрощення процедури залучення 

кредитних ресурсів тощо. 
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Рис. 1. Пріоритетні напрями досягнення стратегічних цілей держави  

у сфері фінансування аграрного сектору на період до 2020 року 
Джерело: сформовано на основі відомих даних [1] 

 
Безперечним є той факт, що аграрний сектор національної економіки України 

має стратегічне значення для її економічного зростання та є однією з найбільш 
перспективних галузей. Тому виникає необхідність у визначені місця та ролі 
аграрного сектору в національній економіці України шляхом порівняльного 
аналізу (табл. 1). 

З даних, наведених у табл. 1, видно, що питома вага валової доданої вартості 
аграрного сектора у загальному обсязі створеної доданої вартості в Україні на 
кінець 2012 року склала 9,2%, що на 7,1% менше, порівняно з аналогічним 
періодом 2001 року. При чому динаміка цього показника була наступною: 
протягом 2001-2007 рр. частка аграрного сектору в доданій вартості 
зменшилася на 8,8% і склала 7,5%, що є найменшим значенням; така динаміка 
ілюструє структурну перебудову економіки України, яка в період реального 
економічного зростання стає менш сировинною і орієнтується на розширення 
сфери послуг та промислового виробництва. Проте, з 2007 до 2011 року 
відбулося зростання питомої ваги аграрного виробництва у валовій доданій 
вартості на 2,4%, пов’язане насамперед з впливом світової фінансової кризи, 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ 

ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

1) встановлення 

режиму оподаткування 

операцій зі зміни 

власника земельних 

ділянок залежно від 

періоду володіння;  

2) поетапна 

трансформація 

системи 

оподаткування в 

аграрному секторі: 

3) спеціальний режим 

оподаткування 

зберігається на період 

його дії згідно чинного 

законодавства; 

4) розробка нового 

інструментарію 

системи 

оподаткування 

сільськогосподарських 

товаровиробників 

різних форм 

господарювання. 

1) запровадження середньострокового 

бюджетного планування, зокрема 

системи індикаторів фінансування 

аграрного сектору; 

2) надання переваги державній 

підтримці заходам, що не причиняють 

неефективний розподіл ресурсів в 

аграрній сфері; 

3) запровадження цільової підтримки 

на поворотній основі з умовою 

формування відповідальних за 

цільовий результат господарів; 

4) перехід до порядків переважно 

компенсаційних виплат взамін 

порядкам виплат по заявочному 

принципу; 

5) пріоритет фінансування 

інноваційно-інвестиційних проектів 

на засадах державно-приватного 

партнерства; 

6) встановлення критеріїв доступу до 

коштів прямої бюджетної підтримки з 

урахуванням селоутворюючої ролі та 

вимог агроекології. 

1) створення 

дієвої системи 

земельної 

іпотеки; 

2) розвиток 

системи 

кредитного 

забезпечення 

аграрного 

сектору, в тому 

числі шляхом 

застосування 

аграрних 

розписок та 

електронних 

складських 

свідоцтв. 

Бюджетна підтримка 
Фінансово-
кредитна 
політика 

Фіскальна політика 
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яка стала причиною зменшення промислового виробництва у 2008 році, 
порівняно з 2007 на 5,2%, а у 2009 році, порівняно з 2008 – на 21,9%. 

 

Таблиця 1 

Місце аграрного сектору в національній економіці України 

Показник 

Значення показника за роками Зміни у 
2012 р., 
порів-
няно з 
2001 р. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Частка валової 
доданої вартості 
аграрного сектору, 
% 

16,3 14,6 12,1 11,9 10,4 8,6 7,5 7,9 8,3 8,7 9,9 9,2 -7,1 

2. Випуск продукції 
аграрного сектору в 
загальному випуску, 
% 

14,4 13,2 10,9 10,6 9,5 8,3 7,2 7,5 8,1 8,1 9,0 8,5 -5,9 

3. Основні засоби 
аграрного сектору у 
загальній вартості, 
% 

10,2 8,9 7,6 6,6 6,0 4,8 3,9 3,1 2,6 1,7 1,6 1,5 -8,7 

4. Ступінь зносу 
основних засобів, 
%, у тому числі: 

45,0 47,2 48,0 49,3 49,0 51,5 52,6 61,2 60,0 74,9 75,9 76,7 +21,7 

- аграрного сектору, 
% 

49,6 49,3 50,4 51,1 52,2 48,2 46,2 45,7 39,6 40,8 32,6 34,6 -15,0 

5. Частка зайнятих у 
аграрному секторі, 
% 

20,6 20,4 20,2 19,6 19,3 17,5 16,6 15,7 15,5 15,3 16,7 17,2 -3,4 

6. Середня 
заробітна плата 
працівника 
аграрного сектору: 
- грн./місяць 

151 178 210 295 415 553 733 1076 1206 1430 1800 2023 +1872 

- у % до середньої 
по Україні 

48,6 47,3 45,5 50,0 51,5 53,1 54,3 59,6 63,3 63,9 68,4 66,9 +18,3 

7. Частка 
капітальних 
інвестицій у 
аграрний сектор, % 

5,0 5,2 4,2 4,5 5,4 5,8 5,1 7,2 6,2 6,4 6,5 6,6 +1,6 

8. Обсяг 
фінансування 
аграрного сектора у 
% до ВВП 

д/н 0,83 1,06 0,97 1,21 1,33 1,16 1,16 0,70 0,66 0,80 0,60 - 

9. Питома вага 
фінансування 
аграрного сектору у 
бюджеті, % 

д/н 3,48 4,84 4,10 4,47 4,98 4,48 4,74 2,38 2,21 3,10 2,04 - 

Джерело: сформовано і проведено розрахунки автором на основі даних, наведених у [2] 
та [3] 
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Аналогічна динаміка наявна і щодо показника питомої ваги випуску 

продукції аграрного сектору у загальному виробництві, що підтверджує 

попередньо зроблений висновок. Проте, у структурі основних засобів станом на 

кінець 2012 року питома вага аграрного сектору склала всього 1,5%, проти 

10,2% у 2001 році, що спричинено нижчими темпами щорічного зростання 

первісної вартості та вартості оновлення і введення в дію нових основних 

засобів у сільському господарстві, порівняно з загальною первісною вартістю 

основних засобів в економіці. Позитивним є скорочення протягом останніх 

11 років ступеня зносу основних засобів аграрного сектору на 15%, який станом 

на кінець 2012 року склав 34,6%, натомість як загалом по економіці – 76,7% 

(відбулося зростання на 21,7%).  

Іншим показником, який підтверджує значимість аграрного сектору в 

економіці України, є питома вага зайнятого населення. Так, станом на кінець 

2012 року частка зайнятого населення в аграрному секторі склала 17,2% і 

зменшилася порівняно з 2001 роком, на 3,4%. Таким чином, можна зробити 

висновок, що кожен п’ятий зайнятий в Україні працює у аграрній сфері. 

Зважаючи на те, що середньомісячна заробітна плата у 2012 році складає всього 

67% від середньої по Україні, проти 49% у 2001 році, частка зайнятих в 

аграрній сфері є дійсно високою. Також з наведених даних можна зробити 

висновок про значну інвестиційну привабливість аграрного сектору, оскільки, 

питома вага обсягу капітальних інвестицій у сільське господарства у структурі 

склала 6,6% на кінець 2012 року і зросла на 1,6%, у той час, як частка у доданій 

вартості склала 9,2%, зменшившись на 7,1%. 

За період 2002-2012 рр. найбільша частка фінансування аграрного сектора у 

ВВП та у видатках Державного бюджету України, яка склала відповідно 1,3 та 

5%, була у 2006 році, а найменша (0,6 та 2%) – у 2012 році. 

Отже, встановлено, що частка валової доданої вартості аграрного сектору 

станом на початок 2013 року склала 9,2%, частка всіх зайнятих у сфері 

аграрного виробництва – 17,2%, питома вага капітальних інвестицій у аграрний 

сектор – 6,6%, а обсяг бюджетного фінансування у % до ВВП – всього 0,6%, 

при чому питома вага фінансування АПК у Державному бюджеті України – 

всього 2%. Це дає підстави вважати, що аграрний сектор займає провідне місце 

у структурі національної економіки, але його фінансове забезпечення вкрай 

незадовільне. 
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Програми споживчого кредитування займають важливе місце в проведенні 

активних операцій комерційних банків. На рівень дохідності таких програм 

впливають, перш за все, вартість ресурсної бази та формування обов’язкових 

резервів. Удосконалення програм кредитування населення передбачає 

визначення оптимальних підходів до використання джерел їх фінансування. 

Ресурсна база споживчого кредитування є однією з важливих проблем, від 

вирішення якої залежить загальна ефективність споживчого кредитування. 

Тому дослідження зазначених питань має важливе практичне значення. 

Теоретичні питання кредитування населення на споживчі потреби досліджені 

у роботах зарубіжних економістів, як Б. Едвардс, Ж. Матук, Е. Рід, П. Роуз, 

М. Шульте, К.-Д. Якоб; російських – В. Захарова, А. Казімагомедова, 

О. Лаврушина, Г. Панової, В. Полякова, В.Усоскіна. Безпосередньо для нашої 

держави важливе теоретичне і практичне значення мають дослідження 

кредитних відносин, виконані такими українськими вченими: 

О.В. Васюренком, В.В. Гончаренком, О.Т. Євтухом, В.Д. Лагутіним, 

А.М. Морозом, М.Д. Алексієнком, М.І. Савлуком, В.Т. Сусіденком. Проте 

питання кредитування населення на споживчі потреби в умовах ринкової 

економіки вимагають подальших досліджень. Саме це й буде розкрито у даній 

статті. 

Метою статті є дослідити суть та структуру ресурсної бази споживчого 

кредитування. 

Операції, з допомогою яких комерційні банки формують свої 

ресурси,відносять до пасивних. Ресурси комерційних банків поділяють на 

власні,залучені та позичені. Останні є зобов’язаннями банку перед іншими 

кредитними установами, підприємствами і громадянами, що розмістили свої 

кошти в банку як залишки на кореспондентських, розрахункових і поточних 

рахунках, депозити, вкладення у боргові цінні папери, кредити, отримані 

банком від центрального банку, інших комерційних банків та ін. 

У розвитку споживчого кредитування капітал банку має важливе значення. 

Власний капітал банку є гарантією його надійності і стабільності, особливо в 

кризових ситуаціях. Саме завдяки збільшенню власного капіталу банки здатні 

нарощувати обсяги споживчих кредитів без ризиків стримування активних 

операцій. Практика показала, що банки, які не мають достатньої капіталізації, 

вимушені припиняти, перш за все, надання споживчих кредитів. Відмова від 

задоволення потреб населення призводить до негативного іміджу банків, адже, 
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якщо банк припиняє активні операції, це одержує негативну оцінку також і з 

боку тих клієнтів, що зберігають кошти в банку. 

Ресурсна база, яка не є власним капіталом банку, виконує функції обігового 

капіталу, використовується з метою одержання прибутку і поділяється на 

чотири основні групи: 

- депозитні кошти, що охоплюють строкові та короткострокові залишки на 

поточних і строкових рахунках юридичних та фізичних осіб; 

- кошти від емісії власних цінних паперів, розміщених на внутрішньому 

ринку; 

- міжбанківські кредити; 

- зовнішні позики банків. 

Депозитні кошти складають найбільшу частку банківських ресурсів. До них 

відносять кошти отримані банком від розміщення депозитних і ощадних 

сертифікатів, залишки коштів юридичних і фізичних осіб у формі строкових 

вкладів тощо. 

У практичній банківській діяльності часто виникає ситуація, коли залучених 

банком депозитних ресурсів невистачає для здійснення запланованих кредитно-

інвестиційних операцій. Тоді виникає потреба залучати недепозитні джерела 

формування банківських ресурсів, серед яких найбільш поширеними на 

сучасному етапі є : 

- отримання міжбанківських кредитів; 

- рефінансування в Національному банку України та операції РЕПО; 

- зовнішні позики банків, що можуть здійснюватися через емісію цінних 

паперів власного боргу, синдиковані позики, та інші [1, 2, 4, 6]. 

Міжбанківські позики є найбільш мобільною групою ресурсних коштів 

банків. Такі позики банк може отримати від інших банків для виконання своїх 

зобов’язань. Міжбанківське кредитування проходить в межах 

кореспондентських відносин банків, є оперативним за способом надання 

кредиту та має короткостроковий характер. 

Інша частина міжбанківського кредитування – кредити НБУ. У Положенні 

про регулювання Національним банком України ліквідності банків України 

шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій перераховано 

інструменти НБУ як кредитора останньої інстанції: 

- операції рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для надання 

банкам кредитів овернайт, кредити рефінансування строком до 14 днів та до 

365 днів, операції прямого РЕПО); 

- надання стабілізаційного кредиту; 

- депозитні операції (укладення депозитних договорів, емісія депозитних 

сертифікатів Національного банку, операції зворотного РЕПО, де кредитором 

виступає Національний банк); 

- операції на відкритому ринку з державними цінними паперами. 

Найбільш дешевими ресурсами для кожного банку є кредити НБУ. Вони 

мають мінімальні відсоткові ставки (на рівні облікової ставки НБУ) і також не 

потребують обов’язкового резервування. Але при рефінансуванні НБУ 

банківські установи отримують кредити тільки в національній валюті. 
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Залучення валютних ресурсів можливе на міжбанківському ринку. Банкам, 

що мають відповідні ліцензії НБУ, не заборонено проводити купівлю – продаж 

валютних коштів. Можливість отримання на міжбанківському ринку валютних 

кредитів підтверджується у Положенні НБУ про надання банками України 

інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній 

валюті на міжбанківському кредитному ринку від 21.01.2004р. № 20. 

Міжбанківські кредити більш зручні для проведення як валютних операцій, так 

і операцій в національній валюті. Проте, міжбанківські кредити мають для 

банків певні недоліки. Зокрема, у них нестабільна вартість внаслідок 

постійного коливання попиту на ресурси і в окремі періоди є найбільш 

дорогими коштами. 

Недепозитними формами залучення банками коштів є також випуск та 

розміщення облігацій, векселів та інших боргових цінних паперів. Такі кошти 

можна класифікувати як середньо- та довгострокові запозичення банків, що 

працюють на розвиток інфраструктури банку та вкладення в довгострокові 

проекти, розвиток мережі відділень та філій, вкладення в технічне та програмне 

оновлення та довгострокові позики в національній валюті. 

Зовнішні позики, що надаються міжнародними фінансовими установами 

банкам, які мають високий міжнародний рейтинг, також мають недепозитний 

характер залучення. 

Отже, ресурсною базою споживчого кредитування є сукупність банківських 

ресурсів: капітал банку, сформований на депозитній основі, у формі запозичень 

на міжбанківському ринку та випуску власних цінних паперів. Інших ресурсів 

для споживчого кредитування, відокремлених від загального обсягу ресурсів, 

банки не створюють. 

У банківській практиці України найбільш поширеним способом залучення 

ресурсів для фінансування короткострокових і довгострокових програм 

споживчого кредитування є депозитні вклади населення. До інших джерел 

фінансування споживчих позик у національній валюті відносяться кошти, 

отримані від емісії власних цінних паперів.  

  

Список використаних джерел: 
1. Ковальчук А.Т. Банківський кредит : правові засоби повернення / А.Т. Ковальчук. – К: 

Т-во «Знання», КОО, 2001 – 150 с. 

2. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках / В.В. Корнєєв. – К.: 

НДФІ, 2003. – 376 с. 

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Офіційний вісник 

України. – № 40. – 2014. – С. 97. 

4. Манзанов Ю.Е. Кредитование физических лиц и эффективность платежных систем / 

Ю.Е. Манзанов // Финансы и кредит – № 24. – 2013. – С. 25–30. 

5. Зміни до Положення про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджені постановою 

Правління НБУ, від 27.08.2004 р. № 411. // Додаток до журналу “Вісник НБУ” Законодавчі і 

нормативні акти з банківської діяльності. – Випуск 10. – 2014 р. – С. 17. 

6. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посібник / В.Д. Лагутін. – К.: Т-во 

“Знання”, КОО, 2002. – 215 с. 

 



68 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

АВІАЦІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Приступа Людмила Анатоліївна 
кандидат економічних наук,  

доцент кафедри фінансів та банківської справи 
Хмельницького національного університету 

Рушанян Оксана Самвелівна 
студентка 

Хмельницького національного університету 

 

На сьогоднішній день авіаційна галузь займає важливе місце в житті 

суспільства, будучи задіяною в багатьох сферах життя, а саме перевезенні 

пасажирів, пошти, вантажів та багажу, виконанні сільськогосподарських робіт, 

будівництві. Активізація пасажирських та вантажних авіаперевезень 

обумовлює необхідність не лише розбудови транспортної інфраструктури, а й 

покращення складових безпеки авіаперевізників, у тому числі й фінансової, із 

використанням механізмів страхового захисту.  

Дослідженню сучасного стану авіаційного страхування в Україні присвячено 

чимало праць вчених та дослідників, серед яких Андрущенко Л. В., 

Головко Ю. Ю., Мезіна О. Є., Мироненко В. В., Морозова І. Л., 

Світлична О. С., Шапенко Л. О. та багато інших. Проте з розвитком авіаційного 

страхування та зростанням ризиковості галузі дане питання залишається 

гостроактуальним та потребує подальшої розробки. 

Метою дослідження є визначення сутності та особливостей авіаційного 

страхування, а також аналіз стану та тенденцій розвитку в Україні на сучасному 

етапі. 

Авіаційне страхування захищає майнові інтереси юридичних і фізичних осіб 

при експлуатації повітряного транспорту. За своєю сутністю авіаційне 

страхування є складним, комплексним видом страхування, що включає 

особисте, майнове страхування та страхування відповідальності. 

У відповідності до Повітряного кодексу [1] та Закону «Про страхування» [2] 

в Україні авіаційне страхування є обов’язковим. Обов’язковість низки 

авіаційних видів страхування обумовлена міжнародними конвенціями з 

цивільної авіації, до яких приєдналась Україна. Обов’язкове авіаційне 

страхування цивільної авіації здійснюється страховиками-резидентами, які 

отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення обов’язкового 

авіаційного страхування. Крім того, згідно з чинним законодавством авіаційне 

страхування можуть здійснювати ті страхові компанії, які є членами 

Авіаційного страхового бюро. 

«Порядком і правилами проведення обов’язкового авіаційного страхування 

цивільної авіації» [3] визначено 5 видів обов’язкового авіаційного страхування: 

страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну 

пасажирам, багажу, пошті, вантажу; страхування відповідальності експлуатанта 

повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам; страхування членів 

екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу; страхування 
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повітряних суден; страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, 

пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання 

авіаційних робіт. 

Оцінюючи сучасний стан та тенденції розвитку авіаційного страхування в 

Україні, необхідно зазначити, що обсяги валових страхових премій у 2013 р. 

зменшились майже на 23% у порівнянні з попереднім роком, а на кінець 2014 р. 

відбулося їх суттєве зростання, порівняно з 2013 майже на 16% (табл. 1). 

Аналізуючи обсяги чистих страхових премій, можна звернути увагу на те, що 

спостерігалося зменшення їх обсягів у 2013 р. на 12% та зростання майже на 

19% чистих страхових премій у 2014 році. 

 

Таблиця 1 

Страхові премії та страхові виплати з обов’язкового авіаційного 

страхування за 2012–2014 рр. 

Показник 

2012, 

млн. 

грн. 

2013, 

млн. 

грн. 

2014, 

млн. 

грн. 

Абсолютне 

відхилення, 

млн. грн. 

Відносне 

відхилення, % 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Валові страхові 

премії 
309,8 238,9 276,7 - 70,9 37,8 - 22,89 15,82 

Чисті страхові 

премії 
255,3 223,6 265,8 - 31,7 42,2 - 12,42 18,87 

Чисті страхові 

виплати 
40,7 22,7 9,8 - 18 - 12,9 - 44,23 - 56,83 

Рівень чистих 

страхових 

виплат, % 

12,8 10,2 3,7 - 2,6 - 6,5 х х 

Складено на основі інформації [4] 

 

Чисті страхові виплати з обов’язкового авіаційного страхування протягом 

2012–2014 рр. мали тенденцію до зменшення. Так, у 2013 р. порівняно з 2012 р. 

розміри чистих страхових виплат зменшилися на 44%, у наступному 2014 р. – 

на 57%, скоротившись з 40,7 млн. грн. до 9,8 млн. грн. відповідно. Також 

відбулось і зменшення рівня чистих страхових виплат за аналізований період з 

12,8 млн. грн. до 3,7 млн. грн. (абсолютна зміна – 9,1 млн. грн.). 

Основні показники перестрахової діяльності щодо авіаційного страхування в 

Україні подані у табл. 2, засвідчують, що обсяги перестрахових операцій 

протягом 2012 – 2014 рр. також зменшились з 12,12 млн. грн. до 10,12 млн. грн. 

При цьому переважна частина одержаних страховиками премій з обов’язкового 

страхування цивільної авіації в Україні сплачується перестраховикам-

нерезидентам, зокрема у 2014 році максимально – 9,38 млн. грн.  
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Таблиця 2 

Показники перестрахової діяльності  

в авіаційному страхуванні за 2012–2014 рр. 

Показник 
2012, 

млн. грн. 

2013, 

млн. грн. 

2014, 

млн. грн. 

Темп приросту, % 

2013/2012 2014/2013 

Частки страхових платежів, 

які сплачуються 

перестраховикам 

12,12 11,75 10,12 -3,05 - 13,87 

у тому числі 

перестраховикам – 

нерезидентам 

8,58 4,05 9,38 -52,80 131,6 

Частки страхових 

виплат/відшкодувань, 

компенсовані 

перестраховиками 

6,43 0 0 -100,00 0 

у тому числі 

перестраховиками-

нерезидентами 

4,8 0 0 -100,00 0 

Складено на основі інформації [4] 

 

Необхідно зауважити, що протягом 2013–2014 рр. не відбувалося здійснення 

виплат страхових відшкодувань перестраховиками з авіаційного страхування.  

Щодо ситуації на ринку страхових послуг, то у даному сегменті активно 

працюють 20 страховиків [5], з яких лише 8 за 12 місяців 2014 року 

здійснювали страхові виплати (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Показники діяльності страхових компаній  

з обов’язкового авіаційного страхування за 12 місяців 2014 р.* 

№ 

з/п 

Страхова 

компанія 

Страхові премії, 

тис. грн. 

Страхові 

виплати, 

тис. грн. 

Рівень 

виплат, % 

1 БУСІН 88803 4692 5,3 

2 УНІВЕРСАЛЬНА 79899 4839 6,1 

3 УНІКА 37453 95 0,3 

4 АСКА 12602 168 1,3 

5 ОМЕГА 798 9 1,1 

6 БРОКБІЗНЕС 420 5 1,3 

7 UTICO 181 170 94,0 

8 СГ ТАС 62 100 161,3 
Складено на основі інформації [5] 

 

Отже, для подальшого розвитку авіаційного страхування в Україні необідним 

є приведення національного законодавства у відповідність до вимог 

міжнародного права та збільшення капіталоємності страхового ринку; 
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створення єдиного державного перестраховика, що дозволило б надавати 

страховий захист залежно від потреб кожного клієнта та знизити ціни на 

послуги з авіаційного страхування; залучення до роботи у страхові компанії, які 

займаються авіаційним страхуванням висококваліфікованих спеціалістів 

(актуаріїв, брокерів, страхових експертів, фінансових аналітиків, юристів, 

бухгалтерів та інших), які добре знаються на цьому виді страхування та 

міжнародному праві. 
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Дослідження питань фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств 

є надзвичайно актуальним задля підвищення їх ефективності та прибутковості, 

забезпечення фінансової стійкості й адаптивності. 

В умовах природо – кліматичних особливостей сільськогосподарського 

виробництва Закарпаття, а також останніх кризових явищ у країні, зростає 

об’єктивна необхідність створення ефективної системи фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств, що передбачає управління формуванням та 

використанням фінансових ресурсів, попередження ризиків та локалізацію 

можливих їх негативних наслідків, забезпечення адаптивності до динамічних 

змін у зовнішньому економічному оточенні тощо. Недостатня увага до цього 

питання з боку самих підприємств містить загрозу фінансових втрат, а ще 

гірше – збитковості. Окрім цього, створення сприятливих умов для 

функціонування підприємств, захист їх фінансових інтересів, а отже і 
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забезпечення фінансової безпеки, повинно забезпечуватись не лише 

менеджментом підприємства, а й регулюючою дією державних та місцевих 

органів влади. 

Економічна ситуація, що дозволяє підприємству забезпечити фінансову 

рівновагу, стабільність, платоспроможність та ліквідність у довгостроковому 

періоді, достатню фінансову незалежність, задовольняє його потреби у 

фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення характеризується в 

науковій літературі як стан фінансової безпеки [1, с. 22]. 

Дана категорія розглядає і регулює питання фінансово-економічної 

спроможності підприємства, стійкості до банкрутства. Про її стан свідчить 

рівень рентабельності, частка ринку, доступ до кредитів, ліквідність активів, 

курсова вартість цінних паперів, оптимальна структура капіталу тощо [2, с. 16]. 

Опираючись на універсальність фінансової безпеки як економічної категорії, 

існує можливість розгляду різних аспектів діяльності підприємств та 

визначення всіх наявних та ймовірних фінансових ризиків та загроз.  

Забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств 

головним чином залежить від галузевих особливостей сільського господарства і 

специфічних особливостей економічної діяльності у конкретному регіоні.  

Для Закарпаття характерні свої особливості сільськогосподарської 

діяльності, відмінні від інших регіонів України. Одними з таких є обмеженість 

земель сільськогосподарського призначення; трансформування земель до 

приватного сектора, внаслідок чого за господарствами населення на початок 

2014 року закріплено 79,7% сільськогосподарських угідь та 82,3% ріллі; поділ 

території області на різні природо-кліматичні зони, що так само обмежує 

потенційні можливості ведення аграрного виробництва.  

В останні роки спостерігається скорочення загальної кількості 

сільськогосподарських підприємств. Їх валова продукція у постійних цінах 

2010 року зменшилась з 1695,8 млн. грн. у 1990 році до 225,2 млн. грн. у 

2013 році або у 7,5 рази [3]. Однією з причин спаду виробництва 

сільськогосподарської продукції є зростання диспаритету цін на промислову та 

сільськогосподарську продукцію, що унеможливлює придбання в достатній 

кількості нової техніки, елітного насіння, паливно-мастильних матеріалів, 

добрив, засобів захисту рослин та інших матеріалів.  

Нині господарства населення виступають не лише як взаємодоповнюючі 

виробники сільськогосподарської продукції разом із сільськогосподарськими 

підприємствами, але певною мірою і як конкуруючі господарські форми. 

У 2013 році на господарства населення припадало 94,8% всієї валової продукції 

[3]. Поряд із цим, сільськогосподарські підприємства чим далі втрачають 

конкурентоспроможність на ринку та банкрутують. Причиною цього є брак 

власних коштів для забезпечення ефективної господарської діяльності, низький 

рівень забезпеченості основними засобами та відсутність дешевих кредитних 

ресурсів, необхідних на їх оновлення, недосконала інфраструктура агарного 

ринку тощо. 

Нестійкий стан сільськогосподарських підприємств Закарпаття зумовлює 

необхідність активізації вивчення проблем фінансової безпеки, розробки 
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науково обґрунтованих методів своєчасної ідентифікації фінансових ризиків і 

загроз, а також визначення шляхів підвищення стійкості та забезпечення 

ефективного розвитку галузі. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що забезпечення фінансової 

безпеки підприємства повинно базуватися на певному механізмі, який в 

науковій літературі розглядається як сукупність управлінських, економічних, 

фінансових способів гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб’єктів 

зовнішнього середовища, за допомогою чого з урахуванням особливостей 

діяльності підприємства забезпечується отримання ним прибутку [1, с. 113]. 

Окрім цього, механізм управління фінансовою безпекою підприємства 

повинен включати альтернативні шляхи забезпечення безпеки, комплекс 

виважених збалансованих рішень, які відповідають фінансовій стратегії і 

політиці підприємства. Більше того, систему фінансової безпеки необхідно 

інтегрувати безпосередньо в господарський механізм суб’єкта підприємництва. 

Це дасть можливість здійснювати не тільки заходи з нейтралізації криз і, 

відповідно, попередження банкрутства суб’єкта підприємництва, але й 

здійснювати поточний моніторинг його кризового середовища з метою 

максимально швидкого реагування на виникаючі загрози. 
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Старух Анна Ігорівна 
аспірант кафедри обліку і аудиту  

Львівської державної фінансової академії  
 

Фінансовий контроль є важливим знаряддям дотримання всіх основних 

пропорцій у розширеному відтворенні. Будь-яке порушення в параметрах 

формування і використання фондів фінансових ресурсів, незалежно від ступеня 

порушення, впливає в тій чи іншій мірі на пропорції відтворення. Саме тому 

правомірно при визначенні суті фінансового контролю вказувати на пряму 

залежність збереження встановлених пропорцій від проведення фінансового 

контролю за формуванням і використанням різних фондів фінансових ресурсів. 

Високий рівень правопорушень у сфері фінансів в Україні зумовлює 

необхідність вирішення нових завдань щодо підвищення ефективності 

державного фінансового контролю, передусім, посилення контролю, а також 

своєчасного припинення протиправних діянь в економічній сфері. 
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Держаний фінансoвий кoнтрoль здійснюють Верхoвна Рада, Кабінет 

Міністрів, Націoнальний банк, Міністерствo фінансів, Фoнд державнoгo майна, 

Рахункoва палата, Державна пoдаткoва служба та інші державні oргани згіднo з 

чинним закoнoдавствoм. Дo oрганів внутрішньoгo фінансoвoгo кoнтрoлю 

належать: Державна кoнтрoльнo-ревізійна служба України (ДКРСУ) та oргани 

внутрішньoгo відoмчoгo кoнтрoлю – кoнтрoльнo-ревізійні підрoзділи 

міністерств та інших центральних oрганів викoнавчoї влади [1]. 

Основним міжнародним нормативним документом у сфері державного 

фінансового контролю є Декларація про керівні принципи фінансового 

контролю
1
. У декларації йдеться про компіляцію та систематизацію 

загальноприйнятих основних принципів контролю за державними фінансами. 

Вона являє собою базовий, принциповий документ, що враховує різні системи 

фінансового контролю (а саме: монократичну та колегіальну), різне розуміння 

місця фінансового контролю в системі державних функцій і гілок влади, а 

також різні рівні розвитку, яких фінансовий контроль досяг в окремих регіонах. 

Хоча Лімська декларація, з точки зору міжнародного права, не має 

обов’язкового характеру, не можна недооцінювати її вплив на розвиток вищих 

органів фінансового контролю в окремих країнах.  

Нині в зарубіжних країнах існують дві основні форми господарського 

контролю – державний і аудиторський. Організаційна схема господарського 

контролю в зарубіжних країнах має такий вигляд: 

 вищий орган державного фінансового контролю, який підпорядковується 

парламенту і на який покладено контроль за витрачанням коштів державного 

бюджету; 

 державні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств, які 

підпорядковуються як вищому органу державного фінансового контролю, так і 

відповідному міністерству або відомству. Вони здійснюють детальний 

контроль за правильністю витрачання державних коштів; 

 незалежний аудиторський контроль, що проводить перевірку достовірності 

звітних даних балансу, законності господарських операцій та надає 

консультаційні послуги у сфері обліку та фінансів недержавного сектора 

економіки; 

 податкове відомство, яке контролює надходження коштів до державного 

бюджету [2, c. 47]. 

Органи державного контролю в зарубіжних країнах здійснюють контроль за 

витрачанням міністерствами та іншими органами управління коштів, 

відпущених на їхнє утримання та реалізацію державних програм, здійснюють 

оцінку їхньої результативності, перевіряють виробничо-фінансову діяльність 

приватних фірм із виконання замовлень. 

Наприклад, Головне контрольне управління Конгресу США контролює 

здійснення різних державних програм у галузі науки і техніки, енергетики, 

освоєння космосу, охорони навколишнього середовища, сільського 

                                              
1 Декларація була прийнята в жовтні 1977 року на ІХ конгресі INTOSAI – міжнародної організації вищих 

органів фінансового контролю, що діє під егідою ООН і об’єднує Незалежні державні органи фінансового 

контролю 174 країн світу, – у місті Ліма (Лімська декларація) 
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господарства, житлового будівництва та соціального розвитку, використання 

природних ресурсів, транспорту. При цьому перевіряється законність, 

доцільність та ефективність здійснених витрат [3, с. 65]. 

У деяких країнах створено спеціальні органи, які контролюють не лише 

бюджетно-фінансові питання, а, по суті, всю роботу державного апарату. 

В Японії, наприклад, таку функцію виконує Управління адміністративного 

контролю при канцелярії прем’єр-міністра. В його завдання входить підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення системи і структури державного управління, 

зміцнення службової дисципліни державних чиновників, боротьби з корупцією, 

бюрократизмом, розробка проблем окремих верств населення, для розв’язання 

яких потрібна взаємодія кількох відомств [4, с. 150]. 

Поряд з інститутами зовнішнього контролю (вищих органів фінансового 

контролю) у більшості країн діють також урядові контрольно-ревізійні системи, 

які здійснюють внутрішній контроль. Перш за все це міністерства фінансів 

(Німеччина, Канада, Японія, Швеція, Польща, Угорщина тощо). Міністерства 

фінансів під назвою Державних казначейств функціонують у США та 

Великобританії, як Міністерство фінансів та економіки – у Франції. Є країни, де 

в системі виконавчої влади функціонує декілька фінансово-контролюючих 

відомств [5, с. 26]. 

Системи внутрішнього контролю дещо відрізняються в європейських 

країнах. Серед них можна виділити два підходи. Перший із них, який 

використовується в таких країнах, як Франція, Португалія та Іспанія, можна 

назвати «відповідальністю третьої сторонни». У країнах-членах ЄС, які 

використовують такий підхід, Міністерство фінансів не лише відіграє ключову 

роль у розробці проекту бюджету та розподілі коштів серед галузевих 

міністерств, а й також має право безпосередньо втручатися на стадії 

попереднього контролю через своїх службовців, які є при кожному галузевому 

міністерстві. Так, Португалія має централізовану Генеральну фінансову 

інспекцію, яка підпорядковується міністру фінансів і відповідає за фінансовий 

контроль усіх бюджетних витрат урядових установ за фактом їх виконання. 

Окрім Генеральної фінансової інспекції, галузеві міністерства мають свої власні 

контрольовані підрозділи. 

Згідно з іншим підходом, який використовується в Нідерландах і 

Великобританії, відповідальність за контроль за витрачанням бюджетних 

коштів покладається на керівника галузевого міністерства. Цей підхід має назву 

«відповідальність керівництва». У країнах, які використовують такий підхід, 

кожне галузеве міністерство несе повну відповідальність за витрачання 

власного бюджету й за запровадження відповідних перевірок і контролю. 

Наприклад, Служба внутрішнього контролю міністерства фінансів 

Великобританії не відповідає за безпосередній контроль за витрачанням 

бюджетних коштів галузевими міністерствами, а відповідає за те, щоб у кожній 

урядовій установі була запроваджена власна контрольна служба, яка здійснює 

ефективний фінансовий контроль.  

Основною формою контролю недержавного сектора економіки в зарубіжних 

країнах є аудиторський контроль. В основному аудиторство за кордоном – це 
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високомонополізована галузь сфери обслуговування. Так, у США діє кілька 

великих аудиторських фірм із чималим штатом працівників, які встановили 

монополію в галузі контролю звітності великих концернів. Аудиторський 

контроль поширюється аж до утворення міжнародних аудиторських фірм, деякі 

з них можна розглядати як транснаціональні корпорації. У своїй роботі вони 

використовують міжнародні норми аудиту та супутніх робіт.  

Отже, в зарубіжних країнах чітко розмежовуються дві форми господарського 

контролю – державний і аудиторський. Державний фінансовий контроль 

здійснюється як вищими контрольними органами, що підпорядковуються 

парламенту або президенту, функціями яких є контроль за формуванням та 

ефективним витрачанням державного бюджету, так і контрольно-ревізійними 

підрозділами міністерств та відомств, які перевіряють діяльність підлеглих їм 

державних підприємств. Аудиторський контроль проводить перевірку 

недержавного сектора економіки, тобто приватних фірм і концернів [4, с. 150]. 

Зарубіжний досвід організації фінансового контролю в цілому може 

вплинути на вирішення основних українських проблем у цій сфері. Вивчення 

їхніх досягнень і помилок безперечно допоможе на нашому власному шляху до 

цивілізованого ринку та фінансового правопорядку [6, с. 148]. 
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Оцінка вартості підприємства необхідна не тільки потенційним інвесторам в 

процесі його придбання, а і менеджменту для оцінки ефективності управління 

підприємством. В умовах недооціненості акцій і недосконалості 

інфраструктури корпоративних відносин в Україні особливої актуальності 

набувають сучасні методики визначення ринкової вартості акціонерних 

товариств. Якщо компанія не виплачує дивіденди, працює з мінімальним 

прибутком або взагалі збитково, то вартість її капіталу можна прирівняти до 

необхідної доходності, яку має забезпечити використання акціонерного 

капіталу. Для цього використаємо відому модель оцінки капітальних активів 

CAPM (capital asset pricing model), запропоновану американським вченим У. 

Шарпом. Модель оцінки капітальних активів характеризує процес формування 

ринкової ціни окремих цінних паперів за умов досконалого ринку капіталів та з 

урахуванням систематичного ризику, який не підлягає диверсифікації.  

Формула обчислення акціонерного капіталу R [1, с. 277]: 

R = Rf + β * (Rm – Rf) + Rc + Rs + Rspec,        (1) 

де: Rf – безризикова ставка відсотка, сутність якої полягає у вимірюванні 

доходності інвестицій з нульовим рівнем ризику та гарантованим доходом. 

Теоретично Rf – це дохідність самих короткострокових боргових урядових 

цінних паперів (казначейські облігації); 

Rm – середня прибутковість цінних паперів в цілому на ринку, у якості 

доходності ринку акцій враховується середньоарифметичне значення сумарної 

доходності ринку акцій S&P500 за максимально тривалий період часу; 

(Rm – Rf) – ринкова премія за ризик – величина, яка показує, на скільки 

більше одержують у даний час з однієї грошової одиниці, інвестованої в будь-

який середньоринковий бізнес порівняно з безризиковими вкладеннями в 

державні облігації або страхові банківські депозити;  

β – коефіцієнт бета є мірою систематичного ризику, який показує 

взаємозв’язок між дохідністю акцій компаній та загальним станом ринку. Чим 

вище рівень коефіцієнта β, тим вищий ризик інвестування в даний актив, і тим 

вищий дохід вимагатиметься. Коефіцієнт β розраховується методами 

регресійного аналізу на основі кореляції між доходністю індивідуальної акції 

(активу) і доходністю ринку. Математично коефіцієнт β визначається як 

коваріація активу, поділена на дисперсію ринкового портфелю [2, с. 95]. Якщо 
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β = 0, то це свідчить про абсолютну безризиковість активів підприємства, що в 

реальному житті майже неможливо. Якщо β > 1, то відносний ризик цінного 

паперу перевищує середньоринковий, а якщо β < 1, то відносний рівень ризику 

нижче середнього рівня;  

Rc – додаткова премія за ризик країни (ризик ненадійності прав власності, 

нестабільності законодавства, економічного спаду та ін.), вводиться в 

розрахунок тільки при оцінці акціонерної вартості капіталу стосовно іноземних 

інвесторів. Для вітчизняних інвесторів рівень країнового ризику неявно 

відображений у підвищеному рівні ринкової премії за ризик і навіть у 

збільшеному рівні номінальної безризикової процентної ставки; 

Rs – додаткова премія за ризик інвестування в малий бізнес (розмір 

компанії), компенсує додаткову нестабільність доходів з малого бізнесу, який 

за інших рівних умов є більш ризикованим через невелику кількість клієнтів 

або постачальників, недостатню майнову базу для нормального доступу до 

кредитів; 

Rspec – додаткова премія за ризик інвестування в закриту компанію 

(специфічні ризики компанії), компенсує невизначеність майбутніх 

дивідендних доходів та ін. 

Поправки Rs і Rspec можуть призначатись (експертно) в інтервалі приблизно 

до п’яти шостих наявної у країні інвестування безризикової ставки відсотка Rf, 

тобто до 5% при середньосвітовій безризиковій ставці доходу 6%.  

Модель CAPM свідчить про те, що очікувана дохідність інвестора 

визначається у вигляді безризикової ставки дохідності (Rf) і премії за ризик 

інвестування у акціонерний капітал (Rm – Rf).  

Наведемо шкалу для оцінки акціонерного капіталу промислової галузі США 

з сайту американського вченого А. Дамодарана, який є визнаним фахівцем з 

оцінки капіталу компаній [3] в табл.1. 

 

Таблиця 1 

Елементи вартості акціонерного капіталу  

для промислових компаній США станом на 01.04.2015 

Елементи капіталу Вартість, % 

Безризикова ставка (на основі доходності 10-річних 

казначейських облігацій США) [4] 
1,865 

Премія за ризик вкладення коштів в акції  

(за даними S&P 500) 
5,86 

Коефіцієнт бета для компаній промислового сектору 1,28 

Премія за ризик країни 0 

Премія за розмір компанії 0-2 

Премія за специфічні ризики компанії 
в середньому 

2 

Акціонерна вартість капіталу  

1,865+1,28*(5,86–1,865)+0(2)+2 
8,98-10,98 
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Проведені розрахунки свідчать, що акціонерна вартість капіталу 

промислових компаній США у 2014 році складає 8,98%-10,98%, з яких: 

безризиковий дохід – 1,86%, а 7,12%-9,12% – компенсація ризику. Коефіцієнт β 

є більшим 1, що свідчить про відносний рівень ризику акцій компаній 

промислового сектору вище середньоринкового.  

Звісно ризики вкладення коштів до акціонерного капіталу в Україні на 

порядок вищі, ніж в розвинених країнах. 

Розглянемо обчислення акціонерного капіталу на прикладі промислового 

підприємства ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром». Основною діяльністю 

підприємства є проведення вибухових робіт по подрібненню гірничої маси та 

виробництво вибухових речовин. Український фінансовий ринок і його 

промисловий сегмент у 2014 році характеризуються такими факторами впливу: 

безризикова ставка відсотка визначається за державними цінними паперами 

ОВДП за даними НБУ- 13,44% річних [5]; 

прибутковість цінних паперів в цілому на ринку визначається за індексом 

ПФТС – 29,73% річних [6]; 

додаткова премія за ризик країни з сайту американського вченого 

А. Дамодарана – 15% [3]; 

коефіцієнт бета, розрахований для ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» за 

допомогою пакету Microsoft Office Excel з використанням статистичних даних 

про котирування акцій на українських фондових біржах – 0,0057 [7]; 

додаткова премія за розмір компанії – 2, досліджуване підприємство є одним 

з провідних підприємств по веденню вибухових робіт з досвідом роботи понад 

40 років; 

додаткова премія за специфічні ризики компанії – 2, підприємство є 

вузькоспеціалізованим зі складними можливостями перепрофілювання. 

За вказаними даними проведемо обчислення вартості акціонерного капіталу 

для промислового підприємства ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром», розрахунок 

якого наведено в табл.2.  

 

Таблиця 2 

Обчислення вартості акціонерного капіталу для промислового 

підприємства ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» у 2014 році 

Елементи капіталу Вартість, % 

Безризикова ставка (на основі доходності державних 

облігацій за даними НБУ) 
13,44 

Премія за ризик вкладення коштів в акції (за даними ПФТС) 29,73 

Коефіцієнт бета для ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 0,0057 

Премія за ризик країни 15 

Премія за розмір компанії 2 

Премія за специфічні ризики компанії 2 

Акціонерна вартість капіталу  

13,44+0,0057*(29,73–13,44)+15+2+2 
32,53 
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Проведені розрахунки свідчать, що акціонерна вартість капіталу ПАТ «ПВП 

«Кривбасвибухпром» у 2014 році складає 32,53%, з яких: безризиковий дохід – 

13,44%, а 19,09% – компенсація ризику. Коефіцієнт β є меншим 1, що свідчить 

про відносний рівень ризику акцій нижче середньоринкового. Для того, щоб 

зробити свої цінні папери привабливими для інвесторів, підприємство повинно 

запропонувати по ним дохід не нижче 32,53%. 

Отже, потенційних іноземних інвесторів можна залучити до вкладення 

капіталу у підприємства України лише великою величиною премії за ризик. 

Використання моделі CAPM найбільш поширене в умовах стабільної ринкової 

економіки. Проблема корпоративного управління ринком полягає в 

недосконалій системі розкриття інформації про вартість цінних паперів та 

об’єкти інвестування через інструменти фондового ринку. Отже, сучасні 

економічні умови вимагають подальшого вдосконалення методології та 

методики визначення акціонерної вартості капіталу. 
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Підприємницька діяльність завжди супроводжується різного роду ризиками. 

Під підприємницькими ризиками розуміють такі, що виникають при будь-яких 

видах підприємницької діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, 

товарів і послуг, їх реалізацією; товарно-грошовими і фінансовими операціями; 

комерцією, а також здійсненням науково-технічних проектів [3]. 
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Підприємець може зазнавати втрат через ушкодження або знищення засобів 

виробництва, невиконання контрагентами умов договорів. Окрім цього, 

можливі значні фінансові втрати через зниження заздалегідь обумовленого 

рівня рентабельності, через необхідність компенсувати шкоду, заподіяну 

найманим робітникам внаслідок нещасного випадку на виробництві, а також 

споживачам продукції даного підприємства [2, с. 168]. 

Важливе значення набуває така форма захисту підприємства, як страхування 

на випадок можливих втрат або недоодержання очікуваного прибутку. 

Причини, що призводять до цього, можна розділити на дві групи: 

- порушення процесу виробництва при настанні стихійних явищ, аварій та 

інших подій; 

- зміни ринкової кон’юнктури, порушення договірних зобов’язань з боку 

постачальників або споживачів продукції. 

Кожна з цих груп входить у сферу страхування підприємницької діяльності. 

Страхування підприємницької діяльності визначено Законом України «Про 

страхування» як страхування ризику збитків від підприємницької діяльності 

через порушення своїх зобов’язань контрагентами підприємця або зміну умов 

цієї діяльності за обставин, що не залежать від підприємця, утому числі ризику 

неотримання очікуваних прибутків. Такий ризик маже включати ризик перерви 

у виробничій і комерційній діяльності, ризик неплатежів, затримки в доставці 

товарів для користувача [3]. 

Страхування є чинником стимулювання економіки, активізації суб'єктів 

господарювання і водночас забезпечення економічної рівноваги в країні. Цей 

аспект ролі страхування в ринковій економіці обумовлений тим, що завдяки 

механізму страхового захисту для всіх ринкових суб'єктів створюються рівні 

права, є можливість отримати вигоду, з'являється бажання ризикувати, 

забезпечуються стимули до зростання продуктивності праці, технічного 

оновлення виробничих потужностей, інвестування коштів у розвиток бізнесу. 

Особливо важливим страхування є для новостворених підприємств, які ще не 

мають достатнього виробничого потенціалу та власних коштів для інвестування 

виробничого розвитку. 

В умовах ринку актуальним стає страхування від комерційних, технічних, 

правових і політичних ризиків [4, с. 65-66]. Страхування забезпечує 

раціональне формування та використання коштів, призначених для здійснення 

соціальних програм. Світовий досвід довів доцільність нагромадження і 

використання коштів на соціальні програми страховим методом. Сформовані за 

цим методом ресурси використовуються як доповнення до державних ресурсів, 

спрямованих на фінансування освіти, охорони здоров'я, пенсійне забезпечення 

тощо. У ринковій економіці страхування виступає, з одного боку, засобом 

захисту бізнесу та добробуту людей, а з іншого – видом підприємницької 

діяльності, що приносить прибуток [5, с. 43]. 

Найактивнішими  вітчизняними підприємствами, які використовують 

страховий захист, є підприємства з іноземними інвесторами чи західним 

менеджментом. Друге місце за активністю посідають підприємства, що 

купують договір страхування, спричинений умовами кредитування (наприклад, 
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страхування предметів застави), вимогами законодавства чи вимогами 

партнерів за бізнесом. 

Найменш активна група страхувальників – підприємства державної форми 

власності та підприємства, в яких акції не належать стратегічному інвесторові. 

Більшість керівників державних підприємств не вважають потрібним витрачати 

кошти на страхування, оскільки у разі виникнення непередбачуваних подій 

держава покриває всі збитки. В Україні при страхуванні ризиків державного 

підприємства ще жодного разу страхова компанія, з якою укладався договір на 

страхування, не визначалася на відкритих конкурсних засадах. 

Страхова сфера забезпечує захист майнових інтересів громадян та суб'єктів 

підприємницької діяльності, широко використовується для забезпечення 

майнової відповідальності, є вагомою основою фінансово-кредитної системи 

держави, виступає дієвою формою накопичення інвестиційних ресурсів та 

позичкового капіталу. 

У процесі страхування підприємству забезпечується страховий захист за 

всіма основними видами його ризиків – як систематичних, так і 

несистематичних. При цьому обсяг відшкодування негативних наслідків 

ризиків страховиками не обмежується – він визначається реальною вартістю 

об'єкта страхування (розміром страхової його оцінки), страхової суми і 

розміром страхової премії. Вдаючись до послуг страховиків, підприємство 

повинне в першу чергу визначити об'єкт страхування – ті види ризиків 

використання капіталу, за якими вона має намір забезпечити зовнішню 

страховий захист [1]. 

Отже, найдоцільнішою формою зменшення ризиків під час здійснення 

підприємницької діяльності є укладення договорів страхування з професійними 

страховими компаніями. Превагою такого механізму захисту є те, що 

вирівнювання ризиків здійснюється не лише в часі, а й в просторі – серед інших 

суб'єктів середовища. Для розвитку та підтримки взаємодії страхування та 

підприємницької діяльності в Україні необхідно покращити законодавчу базу 

для даного виду діяльності.  
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Сучасний стан української економіки першочергово вимагає досягнення 

макроекономічної стабільності. В розрізі даної ситуації вважаємо, що 

ключовим елементом повинна виступати податкова система, яка реалізується 

безпосередньо за рахунок податків та зборів та може бути розглянута як базове 

підґрунтя економічної системи країни. Саме тому податкові платежі, як один із 

важелів розвитку економіки, здійснюють безпосередній вплив на розподіл та 

перерозподіл частини виробленої в країні вартості та на фінансові результати 

суб’єктів економічної діяльності. 

Першочергово вважаємо за доцільне розкрити поняття податкового 

потенціалу, як категорії. Отже, світова практика визначає податковий потенціал 

як «потенціальний бюджетний дохід на душу населення, який може бути 

отриманий органами влади за фінансовий рік, при застосуванні єдиних на всій 

території країни умов оподаткування» [2, с. 29]. В той же час деякі науковці 

розглядають податковий потенціал як сукупну величину вкладених у товар 

інтелектуального потенціалу, праці, матеріальних та енергетичних витрат, 

вартості основних фондів і засобів виробництва, що може відображати 

можливість відшкодування деякої умовної величини надходжень до 

загальносуспільних витрат життєзабезпечення і розвитку держави [3, с. 29]. 

За ще одним із підходів пропонується розглядати «податковий потенціал» з 

двох різних точок зору. Так у широкому сенсі податковий потенціал – це обсяг 

реальних і потенційних ресурсів регіону, які підлягають оподаткуванню, а 

також можуть бути об’єктом оподаткування при розширенні його податкової 

бази [4, с. 28]. У більш вузькому розумінні податковий потенціал регіону може 

трактуватися як фактичний обсяг податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів, що акумулює регіон при використанні своїх ресурсів в умовах 

діючого податкового законодавства з врахуванням мінімально можливих втрат 

платників податків для стимулювання економічно необхідних процесів у 

державі [5, с. 10]. З іншої точки зору, податковий потенціал території являє 

собою оцінку природного обсягу доходів, що може бути реально зібраний в 

регіоні при середньому по області коефіцієнті і зборі податків [6, с. 36]. На 

нашу думку, податковий потенціал регіону – це сукупність коштів, які 

надійшли від фізичних і юридичних осіб, які є платниками податків, і тих 

коштів, які з визначених чинним законодавством причин не були стягнені і є 

реальними можливостями регіону з нарощення бюджетних ресурсів завдяки 

ефективній організації та адмініструванні. Ще одним не менш важливим та 

дискусійним є питання структури податкового потенціалу регіону та 

взаємозв’язків між цими складовими елементами. На даний момент структуру 
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податкового потенціалу можна характеризувати як таку, що є досить 

розгалуженою. Але в той же час можемо говорити про наявність трьох 

основних складових: реалізовану, нереалізовану та прогнозну. Одним з 

найпростіших способів розширення реалізованої складової є підвищення ставок 

оподаткування. Але такі кроки не завжди є виправданими та доцільними, адже 

вони призводять до збільшення податкового навантаження на суб’єктів 

підприємницької діяльності, що в свою чергу може викликати зростання рівня 

тінізації економіки. 

Нереалізована складова має більш широкі можливості та глибокі резерви 

розширення за рахунок податкового боргу, тіньової економіки та податкових 

пільг. Стосовно третьої прогнозованої складової податкового потенціалу, то 

зростання його обсягів можливе за рахунок економічного росту та приросту 

ВВП, що передбачає розширене відтворення на старих і створення нових 

підприємств, видів економічної діяльності і таке інше. В той же час податковий 

потенціал можна розглядати як на загальнодержавному рівні, так і в розрізі 

окремо взятих регіонів країни. Беручи до уваги той факт, що саме на 

регіональному рівні формуються засади для соціально-економічного розвитку, 

то формування податкового потенціалу регіонів, а в той же час і їх податкової 

спроможності є надважливим, адже це визначає її загальнодержавний рівень. 

Базуючись на даному твердженні існує досить широке коло різних за своєю 

сутністю, масштабами та характером факторів, що впливають на податковий 

потенціал регіону. Найбільш узагальнено їх перелік виокремлює фактори 

впливу на макроекономічному рівні, що безпосередньо формуються в державі, 

та фактори впливу на мезоекономічному рівні, що формуються на рівні окремої 

території. Сучасний етап розвитку економіки країни зобов’язує Державну 

фіскальну службу (ДФС) України певним чином враховувати макро- та 

мезофактори при розробці плану податкових надходжень в регіонах. 

В контексті регіональної диференціації вище наведені фактори можуть 

варіюватися і в залежності від обраних критеріїв, у свою чергу, класифікуються 

на зовнішні, внутрішні, первинні та вторинні, об’єктивні та суб’єктивні. 

Орієнтовно для всіх регіонів України можна виділити ряд основних факторів, 

що вагомо впливають на податковий потенціал регіону. Серед них: 

– законодавча база державних бюджетних доходів; 

– економічна структура регіону та її забезпеченість ресурсами, що 

підлягають оподаткуванню; 

– стан і перспективи розвитку регіональної податкової політики; 

– податкова культура суб’єктів підприємницької діяльності; 

– особливості територіальної організації та податкової системи регіону; 

– розвиненість ринкової, виробничо-транспортної, соціальної 

інфраструктури; 

– дохідно-витратна збалансованість місцевих бюджетів; 

– геополітичне положення регіону та ін. 

В свою чергу геополітичне положення характеризується наступними 

структурними елементами, що здійснюють вплив на формування податкового 

потенціалу території: 
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– участь у формуванні національного валового продукту; 

– частку його податкових надходжень у зведений бюджет; 

– участь регіону у міжнародному поділі праці та формуванні експортного 

сектора держави; 

– кількість і потужність розташованих у регіоні центрів зростання та їх місце 

у ієрархічній системі адміністративно-територіального управління; 

– вплив регіону на сусідні периферійні території, насамперед стійкість 

виробничих, трудових, соціально-культурних зв’язків [7]. В рамках проведених 

досліджень маємо змогу стверджувати, що в контексті політики соціально-

економічного розвитку регіонів вагоме значення мають не тільки визначення 

структурних елементів та оцінка податкового потенціалу окремого регіону, а й 

кроки, спрямовані на розширення та покращення структури податкової бази 

регіону, що визначають його величину. 
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Проблема підвищення рівня податкової культури суспільства – завжди була і 

є актуальною в Україні, оскільки високий рівень податкової культури сприяє 

зростанню податкових надходжень, які є основною статтею доходу бюджету 

держави. Ступінь податкової правосвідомості та відповідальності українських 

платників податків не можна назвати високим.  

Причиною такої ситуації є з одного боку завищена фіскальна орієнтація 

податкової політики та недосконала законодавча база щодо податкової сфери, а 

з іншого – низька компетенція як платників податків, так і деяких працівників 

податкових органів [1, с. 133]. 

Вперше поняття податкової культури було вжито в роботах Йозефа 

Шумпетера, який розглядає її в контексті розвитку національної податкової 

системи і зазначає, що податкова культура є вираженням людської духовності і 

творчості, спрямованих на збільшення рівня податкової свідомості суспільства. 

Податкова культура – це складне соціально-економічне явище і аналіз 

наукової літератури свідчить про відсутність єдиного підходу до визначення 

терміну «податкова культура». Можна узагальнити та сказати, що на думку 

вчених податковою культурою розуміють рівень розвитку суспільства, 

виражений в існуючих нормах системи оподаткування, глибині податкових 

знань населення, умовах розвитку підприємництва, а також в усвідомленні 

потреби виконання податкових зобов'язань [2]. 

З’ясовано і доведено, що на рівень правової свідомості платників податків, а 

відтак – показників реалізації фіскального потенціалу держави, значний вплив 

справляє податкова культура у суспільстві, яка характеризується не лише 

ставленням платників податків до своїх конституційних обов'язків щодо сплати 

коштів у державну скарбницю, а також шанобливим ставленням працівників 

фіскальних органів до суб’єктів податку [3, с. 255]. Тобто, одним із 

найважливіших елементів податкової культури є податкова дисципліна – точне, 

своєчасне та неухильне виконання суб’єктами податкових правовідносин 

встановлених для них нормами податкового права обов’язків. 

Підвищення податкової культури і зміцнення податкової дисципліни 

пов’язане не тільки з платниками і законодавчою базою, оскільки значною 
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мірою залежить від того, хто і як працює податковим інспектором, а також від 

уміння встановити ділові і доброзичливі взаємини як з платниками, так і з 

колегами в межах службової етики. Саме тут, у людському чиннику, закладено 

головні резерви процесу збирання податків [4]. Тому варто зазначити, що 

працівники податкових органів повинні бути наділені такими якостями як: 

уважність, тактовність, стриманість та врівноваженість. Податкові працівники 

повинні розуміти всю важливість їхніх взаємовідносин із платниками податків. 

Аналізуючи податкову культуру вітчизняних платників податку, варто 

наголосити, що ії низький рівень пов'язаний першочергово з постійною, 

мінливістю українського законодавства, тобто його нестабільністю, надто 

високою об'ємністю, частковою незрозумілістю та суперечністю. Крім того, 

платники податків не мають змоги безперервно ознайомлюватись з новими 

змінами в законодавстві і швидко реагувати на них. Адже найбільше 

правопорушень у сфері оподаткування виявлено не з навмисних мотивів 

платників податків, а саме через недостатню їхню поінформованість про нові 

чи ймовірні зміни в чинному законодавстві країни [2]. 

На сучасному етапі довіра платників податків до влади є низькою, а 

податкова політика часто не схвалюється. З року в рік податкова навантаження 

на платників стає все більшим, що спонукає їх шукати легальні та нелегальні 

методи ухилення від сплати податків. Лише за 2014 рік загальний економічний 

ефект від проведених податковою міліцією заходів щодо перекриття злочинних 

схем щодо ухилення від сплати податків складає близько 14,6 млрд. гривень [5], 

що ілюструє низький рівень податкової культури в нашій державі. 

Класичний підхід до розуміння причин ухилення від податків заснований на 

тому, що на рішення ухилитись впливають пов’язані з цим вигоди (визначені 

такими факторами, як ставка податку і витрати, вірогідність викриття обману і 

покарання за таке шахрайство). Якщо наслідки ухилення є не надто тяжкими, а 

вірогідність викриття не великою, то більшість підприємців нададуть перевагу 

ухиленню від сплати податків чи їх мінімізації, скориставшись за цього, 

недоліками і протиріччями в податковому законодавстві і в техніці утримання 

податків [6]. 

Значна частина платників податків ще не усвідомлює та й не вірить в те, що 

добровільна і повна сплата податків «повернеться» до них у вигляді певних 

суспільних послуг та соціальних гарантій. Підвищення зарплат та соціальних 

виплат, створення нових робочих місць та інші соціальні проблеми і надалі 

залишаються невирішеними. Звідси – необхідність проведення значних робіт 

податковими органами стосовно підвищення рівня податкової культури у 

населення. 

Серед основних видів роботи фіскальної служби щодо формування 

податкової культури з населенням можна виділити такі [7, с. 57]: 

– проведення цілеспрямованої постійної пропаганди необхідності загальної 

«податкової грамотності» населення; 

– формування суспільної думки шляхом пропаганди необхідності повної та 

чесної сплати податків як виконання свого громадянського обов’язку; 
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– проведення опитування серед населення для визначення рівня податкової 

культури, ступеня зацікавленості населення в цьому питанні й визначення 

категорій громадян – потенційних учасників навчання; 

– розміщення в засобах масової інформації спеціальних навчальних передач 

із питань роз’яснення податкової політики держави та діючого податкового 

законодавства; 

– проведення регулярних зустрічей керівників і працівників податкових 

органів із трудовими колективами, громадськими організаціями, студентами й 

учнями шкіл. 

Податкова грамотність і формування податкової культури – це одні з 

найважливіших умов для того, щоб податкова система та власне податкове 

адміністрування ефективно запрацювали. 

Можемо виокремити наступні причини низького рівня податкової культури, 

що є своєрідними особливостями вітчизняної податкової системи [4]: 

1. Нестабільність та суперечливість податкового законодавства, в результаті 

чого платники податків не мають змоги безперервно ознайомлюватись з 

новими змінами в законодавстві і швидко реагувати на них.  

2. Взаємовідносини платників та податкових органів характеризуються 

однобокістю, що розрахована лише на примусове адміністрування податків. 

3. Значні зловживання посадовими особами податкових органів своїм 

службовим становищем та неналежне виконання обов’язків. 

4. Порушення на практиці прав платників податків: на інформацію, на захист, 

на справедливе і рівноправне становище, на оскарження дій та рішень 

посадових осіб податкових органів, на конфіденційність. 

5. Непрофесіоналізм, нездатність податківців налагоджувати добрі стосунки з 

платниками податків, допомагати їм порадою, бути консультантом і водночас 

стежити за своєчасною сплатою податків. 

Формування та розвиток податкової культури є основним напрямком 

реформування податкової системи України. Розвиток податкової культури 

безпосередньо пов’язаний із процесами реформування національної економіки 

Україні. Комплексне реформування податкової системи дозволить реалізувати 

податкову культуру як складову податкового потенціалу України [8, с. 200]. 
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У сучасних умовах соціально-економічних перетворень в Україні рівень 

відповідальності апарату державного управління перед суспільством і 

громадянами значною мірою залежить від контролю в державному управлінні. 

Вирішення проблем ефективності управління державними ресурсами та 

здійснення дієвого державного фінансового контролю за діяльністю виконавчої 

влади, яка використовує суспільні ресурси, надзвичайно актуальні сьогодні. 

Саме тому стрімко розвивається новий метод державного фінансового 

контролю – державний фінансовий аудит. Він може не лише перевіряти, 

виявляти порушення але й усувати їх. 

Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового 

контролю і полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового 

контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного 

використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів 

держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності 

фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [2, c. 3]. 

Державний фінансовий аудит залежно від підконтрольних об'єктів має 

наступні різновиди: державний фінансовий аудит діяльності бюджетних 

установ, державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, 

державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів, які розкривають 

широкі перспективи перед Державною фінансовою інспекцією і дають майже 
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необмежені можливості для оцінки ефективності управління суб'єктами 

господарювання державного сектора економіки [2, с. 222-231]. 

В зарубіжних країнах сформувалась ефективна цілісна система державного 

фінансового контролю. Вона складається із зовнішнього контролю – 

державного аудиту, який здійснюється незалежним органом державного 

фінансового контролю (вищим органом державного аудиту), та внутрішнього 

контролю, який діє від імені виконавчої влади через систему різних органів 

контролю, міністерств та відомств. Така система ДФК звільняє вищий орган 

державного аудиту від проведення детальних перевірок рахунків і фінансової 

звітності суб’єктів, що отримують бюджетні кошти. Спираючись на результати 

роботи органів внутрішнього контролю, незалежні органи фінансового 

контролю мають право здійснювати не лише фінансовий аудит, але й перевірки 

ефективності використання державних ресурсів [1, с. 10-15]. 

Цікавий досвід формування законодавчої бази аудиту в Австралії. 

Законодавчою основою роботи Office of Auditor – General в Австралії є Закон 

про аудит 1901. Мандат загального аудитора включає проведення аудиту 

фінансової звітності та аудиту ефективності роботи будь-якого державного 

органу, хоча аудит ефективності роботи державних підприємств може 

здійснюватися лише на вимогу міністерства, до якого належить дане 

підприємство, або на вимогу обох палат Парламенту [3, с. 1649]. 

Поряд із забезпеченням законодавчої основи аудиту, Закон про аудит 

забезпечує також законодавчу структуру фінансового управління та звітності 5 

Зовнішня політика та національна безпека громадського сектора відповідно до 

Конституції Австралії.  

Щодо аудиту ефективності витрачання державних коштів то він проводиться 

в Канаді починаючи з 1977 р. у зв’язку з прийняттям Парламентом Канади 

нового закону про Генерального аудитора Канади, який значно розширив його 

повноваження і законодавчо наділив його правами оцінювати ефективність 

роботи уряду Канади в цій сфері. 

 У новому законі зберігався важливий принцип, відповідно до якого 

Генеральний аудитор не висловлюється щодо даного політичного курсу, а 

перевіряє роботу з його практичної реалізації.  

Для того щоб забезпечити об’єктивність оцінок, Аудитор повинен бути 

незалежним від уряду, яким він в Канаді і є. Організація Генерального аудитора 

проводить три основних види аудиту:  

1) оцінка правильності і повноти фінансових документів;  

2) оцінка відповідності доходів і витрат цілям і сумам, затвердженим 

Парламентом;  

3) оцінка ефективності та економічності витрат 

Організація системи контролю в Індії. Управління Генерального контролера і 

аудитора Індії має статус верховного аудитора. Цей орган може: 

- готувати настанови для внутрішніх аудиторів органів влади та урядових 

компаній щодо порядку проведення аудиту; 

- проводити додатковий аудит або тестування; 
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- здійснювати аудити як принциповий аудитор державних корпорацій 

відповідно до положень законодавства [4, с. 12-16]. 

У Швеції, яка є парламентарною монархією, головним відомством у справах 

державного контролю та обліку є Державне ревізійне управління (в деяких 

джерелах має назву Національне бюро аудиту). Діяльність Управління 

характеризується двома напрямами – проведенням щорічних ревізій фінансово-

господарської діяльності національних установ і підприємств та ревізією 

ефективності державних закупівель. На відміну від багатьох інших 

європейських країн міністерства Швеції не наділені повноваженнями 

безпосереднього управління урядовими відомствами. Тому конституція Швеції 

дає можливість парламенту та уряду мати власні структури контролю 

державного сектору. Контрольні функції парламенту виконують: 

1) постійний парламентський конституційний комітет, який вивчає роботу 

уряду в цілому; 

2) парламентський омбудсмен, завданням якого є забезпечення законності 

дій державних органів; 

3) парламентські аудитори; 

Щодо аудиту адміністративної діяльності, то він впроваджений у Швеції в 

1967 р. і з того часу сфокусований на трьох загальних показниках, які найбільш 

повно характеризують стан управління державними ресурсами. А саме: 

1) ефективність – дієвість, рівень досягання мети; 

2) продуктивність – плодотворність, ступінь корисності споживання ресурсів 

для створення продукту; 

3) ощадність – економія, ступінь мінімізації видатків з огляду на якість 

продукту. 

Отже, досвід зарубіжних країн і майже двадцяти річна практика існування 

державного фінансового контролю та аудиту в Україні, дозволяють виділити 

два підвиди державного фінансового аудиту, який є видом державного 

фінансового контролю:  

1. Державний фінансовий аудит законності та правомірності фінансового 

управління та даних бухгалтерського обліку;  

2. Державний фінансовий аудит ефективності діяльності, метою якого є 

дослідження діяльності, що включає економічність, ефективність та 

результативність державного управління [5, с. 6-8]. 

Слід зазначити, що становлення державного аудиту а в Україні необхідно: 

1.Вивчити та адаптувати зарубіжний досвід становлення системи 

незалежного публічного контролю; 

2.Сконцентрувати увагу на питаннях державного аудиту в одному 

законодавчому акті, що забезпечить безперешкодне здійснення контрольних 

заходів, передбачивши в ньому органи контролю та відповідальність суб’єктів 

господарювання за його недотримання; 

3.У засобах масової інформації провести ознайомлення з сутністю поняття 

«державний аудит», перевагами його проведення та чітким виділенням різниці 

між даною формою контролю та перевіркою або ревізією з боку державних 
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органів, які проводяться з метою виявлення порушень та притягнення винних 

до відповідальності. 

Отже, державний аудит має значимі перспективи розвитку та удосконалення. 

Ця форма контролю має забезпечити цільове витрачання національних 

ресурсів, збереження державного майна, покращення економічного стану 

держави в цілому. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Нестор Ольга Юріївна 
аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 
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Сучасні ринкові умови господарювання, що зумовлені високим рівнем 

невизначеності зовнішнього середовища, вимагають від українських 

підприємств адекватних підходів до організації фінансової діяльності в цілому 

та стратегічного фінансового планування зокрема. Ринкова невизначеність, 

отже високий рівень ризиків часто закінчуються для вітчизняних підприємств 

значними фінансовими втратами. Це викликає гостру потребу в оптимізації 

управління, важливою складовою якого є стратегічне фінансове планування. 

Його уміле використання дозволяє запобігати ризикам та різного роду втратам. 

Питаннями визначення сутності, ролі та місця планування займалися як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Окремі теоретико-методологічні й 

організаційні аспекти планування в цілому та стратегічного фінансового 

планування зокрема, досліджувалися українськими вченими: О. Г. Білою, 

І. О. Бланком, А. В. Бугай, В. З. Бугай, Г. О. Крамаренко, В. С. Марциним, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672914:%D0%95%D0%BA.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvamu_ekon_2012_12_30.pdf
http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/38/#.VUoiPvntmkq
http://intkonf.org/category/arhiv/konf1/
http://intkonf.org/shevchuk-l-p-grigulets-l-v-palamarchuk-m-m-analiz-zarubizhnogo-dosvidu-dlya-udoskonalennya-derzhavnogo-kontrolyu-ukrayini/
http://intkonf.org/shevchuk-l-p-grigulets-l-v-palamarchuk-m-m-analiz-zarubizhnogo-dosvidu-dlya-udoskonalennya-derzhavnogo-kontrolyu-ukrayini/
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А. М. Поддєрьогіним, С. Я. Салигою, Г. А. Семеновим, Г. М. Тарасюком, 

В. М. Шелудько та ін., а також такими зарубіжними дослідниками як Р. Акофф, 

І. Ансофф, М. М. Алексєєва, І. Т. Балабанов, В. І. Борисевич, Є. Брігхем, 

М. І. Бухалков, П. Друкер, А. І. Ільїн, Г. А. Кандаурова, Т. Кунц, О. Н. Ліхачова, 

Д. П. Нортона, А. Н. Соломатін, Д. Хан, Д. Хассі, Дж. К. Хорн, А. Файоль та 

іншими. 

Фінансове планування у загальному розумінні є процесом управління 

формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів. Щодо 

призначення фінансового планування, то це перш за все забезпечення стійкої 

орієнтації на отримання доходів та прибутків, а також достатньої кількості 

ресурсів з метою фінансування виробничо-господарської діяльності. Крім того, 

фінансове планування направлене на оптимізацію кредитних, бюджетно-

кошторисних, інвестиційних показників і витрат, стандартизацію обліку в 

системі виробничого (операційного) та фінансового управління для досягнення 

внутрішньої збалансованості та динамічної рівноваги, спрямованої на 

забезпечення рентабельності виробничої діяльності.  

Отже, за допомогою фінансового планування підприємство визначає на 

плановий період джерела формування та надходження коштів, приріст активів, 

обсяг повернення залучених коштів та витрати, пов’язані з внесенням 

обов’язкових платежів, покриттям збитків минулих періодів, підтримує свою 

платоспроможність та ліквідність [1, с. 137]. 

Не застосовуючи фінансове планування, неможливо досягти ефективного 

управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, котрий би 

забезпечив йому успіх на ринку, постійне оновлення матеріально-технічної 

бази та соціальний розвиток працівників, оскільки жоден інший вид планування 

не має такого глобального значення для підприємства. 

У системі фінансового планування традиційно виділяють три рівні:  

- стратегічне фінансове планування; 

- тактичне фінансове планування; 

- оперативне фінансове планування. 

Ці три рівні фінансового планування тісно пов’язані між собою, а отже, 

помилки чи неточності, допущені на одному з них можуть негативно впливати 

на два інших. З цього можемо зробити висновок, що від коректності організації 

процесу стратегічного фінансового планування залежить ефективність 

тактичного та оперативного планування. 

Стратегічне фінансове планування створює для вітчизняних підприємств 

низку переваг, що підтверджується практикою господарювання. До них можна 

віднести наступні: 

- застосування стратегічного фінансового планування на підприємстві та його 

належна організація забезпечують сприятливі для підприємства умови в 

майбутньому та проводять підготовку до них; 

- складання стратегічних фінансових планів дає змогу виявити потенційні 

проблеми та вжити заходів щодо їх попередження; 

- ресурси підприємства, у тому числі і фінансові, використовуються 

раціональніше; 



94 

- управлінський персонал стимулюється до реалізації своїх рішень у 

діяльності; 

- стратегічне фінансове планування дає змогу забезпечити координацію дій 

менеджменту господарюючого суб’єкта. 

Фактори, що обмежують ефективність стратегічного фінансового планування 

на вітчизняних підприємствах, наступні: 

- невизначеність, що панує на українському ринку, його непрогнозованість та 

глобалізаційні процеси, що поступово охоплюють усі сферах діяльності; 

- відсутність ефективної та добре розробленої нормативно-правової бази у 

галузі фінансового планування, особливо на підприємствах недержавної форми 

власності; 

- нестабільність політики держави у фіскальній та інших сферах; 

- у більшості вітчизняних підприємств можливості запровадження 

фінансового планування та впровадження їх результатів обмежені відсутністю 

галузевих розробок; 

- більшість підприємств України характеризуються відсутністю розуміння 

цілей та завдань, що стоять перед самим підприємством у ході його діяльності 

та тих заходів, котрі застосовуються для їх досягнення; 

- визначити потребу суб’єкта господарювання у ресурсах буває досить 

складно; 

 – певна недовіра керівників багатьох суб’єктів господарювання до прийомів 

та методів фінансового планування; 

- існуюча система управлінського обліку має безліч недоліків, що створює 

значні труднощі для планування; 

- наявна нестача кваліфікованих кадрів, що мають навички планування та 

обізнані з методами планування та сучасними розробками у цій сфері; 

Розробка стратегічних фінансових планів на вітчизняних підприємствах 

практично неможлива через те, що присутня висока нестабільність зовнішнього 

економічного середовища. У країнах з розвиненою ринковою економікою 

стратегічні фінансові плани складають, як правило, на термін до 5 років. 

В Україні через значну непрогнозованість ринкових факторів такий строк є 

фактично неможливим. Горизонт планування або є суттєво нижчим, або ж 

стратегічні фінансові плани постійно коригуються, що створює значні 

перешкоди для їх реалізації та плутанину у діях управлінського персоналу 

підприємства. 

Суттєвим недоліком практичного застосування стратегічного фінансового 

планування на вітчизняних підприємствах є ототожнення планування і 

прогнозування. Тобто фінансове планування стає втіленням фінансового 

прогнозування і це здійснюється способом екстраполяції даних у цілому. З 

цього випливає, що такі плани не є реальними в розрізі структурних підрозділів 

підприємств та не враховують розвиток конкретних товарів чи послуг, що своїм 

обсягом та якістю здійснюють безпосередній вплив на розмір прибутку. 

Ще одним критерієм ефективності функціонування системи стратегічного 

фінансового планування є рівень досвідченості менеджерів. У вітчизняних 

господарюючих суб’єктів є кадрова проблема. Вона полягає в тому, що не 
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завжди підприємства мають можливість найняти висококласного фахівця, 

котрий міг би організувати систему фінансового планування на підприємстві на 

належному рівні. Крім того, підприємства не завжди мають можливість 

забезпечити підвищення кваліфікації своїх фахівців, а ті, відповідно, через брак 

знань і досвіду не можуть забезпечити високу ефективність фінансового 

планування. Це є суттєвою проблемою вітчизняної практики фінансового 

планування. 

У процесі стратегічного фінансового планування дуже важливо забезпечити 

обґрунтованість фінансового плану та його реальність. Таке можливо лише за 

наявності достовірних даних щодо збуту, дебіторської заборгованості та строків 

її погашення, потреб у фінансуванні, налагодженої роботи підрозділів, задіяних 

у складанні фінансових планів та оперативності їх розробки. 

Важливим для ефективності стратегічного фінансового планування є 

наявність у суб’єкта такого внутрішнього документа як регламент фінансового 

планування, тобто які фінансові плани повинні бути на підприємстві 

розроблені, ким і коли саме, хто відповідає за їх виконання і контролює його. 

Регламент повинен бути постійно діючим документом на підприємстві і 

водночас повинен мати можливість внесення корегуючих поправок. 

За результатами дослідження можемо зробити наступний висновок: без 

докладання зусиль до розв’язання актуальних проблем, що стоять перед 

стратегічним фінансовим плануванням, практично не можливо досягти 

високого рівня ефективності управління економічною діяльністю підприємства, 

що забезпечує його успіх на ринку.  
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПОДАТКОВИХ ОРГАНАХ  

 

Пилип’юк Олена Миколаївна 
студентка  

Запорізького національного університету 

 

Створення ефективної податкової системи є одним з найбільш важливих 

питань у процесі розвитку ринкової економіки. Галузі, які фінансуються з 

державного бюджету, зокрема, охорона здоров’я, освіта, правоохоронна 

система, культура тощо, прямо залежать від функціонування податкової 

системи [1, с. 43]. 

Питання діяльності податкових органів та правовідносин у сфері 

оподаткування в різні часи були об’єктом дослідження багатьох вчених, 

зокрема, таких як Л.К. Воронова, О.А. Долгов, В.В. Лисенко, М.І. Мельник, 

В.А. Предборський, Л.П. Скалозуб, І.М. Швець, О.О. Яковенко тощо. 

Складність і жорсткість податкової системи, з одного боку, свідчать про 

неможливість держави повністю контролювати нею ж прийняті закони, з 

іншого – штовхають як організації, так і окремих підприємців у тіньовий бізнес. 

Усе це створює живильне середовище для корупції. Аналіз практики виявлення, 

попередження і припинення фактів корупції в податкових органах показує, що 

злочинні структури намагаються перенести у сферу оподаткування налаго- 

джену в інших галузях систему хабарництва. Проблема боротьби з корупцією в 

зазначеному відомстві набуває все гострішого характеру. 

В «Національній антикорупційній стратегії на 2011–2015 роки» [2] 

вказується, що корупція набула ознак системного явища, яке поширює свій 

негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у 

повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний 

засіб вирішення питань, досягнення певних цілей. Так за даними 

антикорупційної неурядової організації Transparency International Україна 

станом на 2014 рік займає 142 місце зі 175 позицій з показником 26 балів зі 

100 за індексом сприйняття корупції. Перелік та питому вагу в загальному 

обсязі корупції серед органів влади у відсотковому співвідношенні наведено на 

рис. 1. 

Так задля зменшення рівня корупції у податковій сфері створені підрозділи 

власної безпеки основними завданнями і функціями яких є: 

- запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь, злочинів у сфері 

службової діяльності та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, серед 

працівників Державної фіскальної служби України; 

- організація та проведення профілактичної роботи серед працівників ДФС з 

метою попередження вчинення ними злочинів у сфері службової діяльності, 

корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією;  

- сприяння у межах компетенції ДФС у викритті правопорушень; 
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Рис. 1. «Антирейтинг» найбільш корумпованих органів влади, % [3] 

 

- оперативне забезпечення встановленого порядку функціонування відомства, 

безпеки та захисту його працівників від протиправних посягань при виконанні 

ними службових обов’язків; 

- аналіз наявних даних і прогнозування на підставі отриманої оперативної 

інформації динаміки негативних процесів, що перешкоджають ефективному 

виконанню визначених чинним законодавством завдань, а також своєчасне 

інформування керівництва ДФС про зазначені факти; 

- забезпечення взаємодії із правоохоронними органами, громадськими та 

міжнародними організаціями з питань протидії корупції [4]. 

Основні показники щодо проведення службових розслідувань і перевірок для 

з’ясування причин і обставин вчинення посадовими особами можливих 

корупційних та інших правопорушень у 2014 році наведені у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Основні показники щодо розслідування правопорушень корупційного 

характеру у 2014 році* 

Ініційовано і проведено службових розслідувань і перевірок 3 862 

До дисциплінарної відповідальності притягнуто посадових осіб 1 125 

Звільнено з державної служби працівників 92 

Направлено матеріалів до інших правоохоронних органів 

відповідно до їх компетенції 
1 305 

Джерело [5, с. 51] 
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Transparency International Україна, ПриватБанк, ТОВ Аудиторська фірма 

«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (далі «PwC Україна») та GfK Ukraine 

представили результати спільного соціологічного дослідження «Рівень 

сприйняття корупції бізнесом». Опитування проводилось серед керівників 

українських підприємств у лютому-березні 2015 року і було покликане виявити 

комплексну картину реального стану справ з корупцією в Україні після подій 

Революції Гідності. За результатами дослідження 57,2% опитуваних вважають, 

що ситуація з корупцією за останні півроку лишилася незмінною, 27,7% 

відповіли, що ситуація погіршилася, 15,1% респондентів відзначають 

покращення ситуації (рис.2). Оцінювання проводилося за шкалою від (-5) до 

(+5), де 0 означав незмінність ситуації. Згідно із дослідженням, найбільш 

корумпованими виявилися державні органи Одеської (-1,34 балів погіршення 

ситуації), Запорізької (-1,31) та Хмельницької (-1,23) областей. Найменше 

корупції зафіксовано у Волинській (0,07), Закарпатській (-0,02) та Полтавській 

(-0,21) областях. У всіх інших регіонах керівники підприємств відзначають 

погіршення ситуації з корупцією. 

 

 

Рис. 2. Оцінка корупції в податкових органах у 2013 році, % [6, с. 31] 

 

Таким чином, 41,3% опитаних респондентів вважають, що в податкових 

органах все охоплено корупцією і лише 1,5% опитаних вважає, що корупції 

практично немає. 

Виходячи з вищесказаного, окреслимо декілька основних напрямів 

запобігання та протидії корупції в податкових органах на сучасному етапі: 

• по-перше, зусилля мають спрямовуватися на те, щоб мінімізувати кількість 

ситуацій, в яких усе залежить від персонального рішення інспектора, аудитора, 

ревізора, слідчого податкової міліції. Як приклад – впровадження 

автоматизованої системи виявлення суб’єктів тіньової економіки. Вона 

побудована таким чином, що інспектор не може призначити перевірку будь-

якого підприємства за своїм вибором;  
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• по-друге, необхідно зменшувати кількість контактів інспектора з 

платником, розвивати дистанційні сервіси, скорочувати кількість та 

спрощувати формальні процедури;  

• по-третє, у структурі управління податковим відомством слід жорстко 

розділити функції обслуговування й контролю платників. Контролюючі 

інстанції повинні бути мінімальними за штатом, компактними й ефективними. 

Сервісні структури, навпаки, мають бути розвинутими й всеохоплюючими; 

• по-четверте, скорочення документації та термінів її обробки. Бланки 

документів мають бути простими й зрозумілими, їх заповнення – нескладним.  
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В сучасних економічних умовах система лізингу відіграє значущу роль у 

стимулюванні залучення інвестицій для придбання нових та оновлення 

існуючих виробничих фондів у всіх країнах світу. В країнах-учасниках 

Європейського Співтовариства лізинг складає близько 25-30% всіх інвестицій в 

основні фонди, а в країнах, що розвиваються – до 15%. Особлива цінність 

такого фінансового інструменту як лізинг відчутна в економіці країн, що 

розвиваються та в країнах з перехідною економікою. Крім того, зростанням 

значення ринку лізингових послуг обумовлене тим, що лізинг є альтернативою 

банківському кредитуванню та дієвим інструментом процесу ефективного 

оновлення основних засобів і технологій підприємств усіх напрямів 

економічної діяльності. Лізинг є фінансовим механізмом, який дозволяє 
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підприємству, що потребує обладнання, придбати необхідну йому техніку на 

умовах поступової сплати коштів за рахунок грошових потоків, генерованих 

використанням цього обладнання.  

Лізинг для України поняття нове. Практичним досвідом для України є 

розвиток лізингу в східноєвропейських країнах, що мають з нами спільні риси. 

Для стимулювання інвестицій у виробничу сферу, оновлення промислового 

потенціалу підприємств, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

виробників обладнання у нашій країні необхідно розвивати лізингові 

відносини. В Україні розвиток лізингу стримується в основному через 

недосконалість українського законодавства. На сьогодні лізинг в Україні 

переважно використовують як спосіб відновлення засобів праці. 

 Перед підприємницькою структурою, що прийняла рішення про розширення 

існуючого або запровадження нового виробництва, завжди постає проблема 

пошуку і використання найбільш дешевих способів фінансування капітальних 

вкладень. Якщо в країні поряд з ринком банківського кредиту, ринком 

акціонерного та позикового капіталу існує розвинений ринок лізингових 

послуг, альтернатива використання лізингу для фінансування капітальних 

вкладень завжди розглядається менеджментом підприємства. Оптимальний 

спосіб фінансування має забезпечити підприємству мінімізацію витрат із 

придбання та використання обладнання протягом терміну інвестиційного 

проекту з урахуванням часового чинника та механізму оподаткування. У разі 

існування в країні розвиненого конкурентного ринку лізингових послуг при 

виборі підприємством способу фінансування перевага часто надається лізингу 

[5, с. 22]. 

Отже, лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування 

власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у 

виключне користування на визначений строк лізинго-одержувачу майна, що є 

власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і 

погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови 

сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.  

Формування та розвиток ринку лізингу в Україні мають базуватися на 

наступних принципах [1, с. 19]:  

 ефективність – максимальна реалізація можливостей ринку лізингу в 

оновленні основних засобів (машин, обладнання, транспортних засобів, 

об’єктів нерухомого майна), впровадження найсучаснішої техніки та 

технологій в економіку України для забезпечення її конкурентноздатності та 

ефективності, для задоволення життєвих потреб населення; 

 рівноправність учасників кредитних відносин на фінансовому ринку − 

забезпечення рівних можливостей та спрощення умов доступу інвесторів та 

позичальників на ринок фінансових ресурсів, недопущення монополії та 

дискримінації прав і свобод суб’єктів ринку лізингу; 

 захист прав учасників лізингових угод – створення необхідних умов 

(правових, соціальних, економічних) для реалізації прав та інтересів всіх 

учасників лізингових угод; 
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 прозорість та відкритість – забезпечення зацікавлених осіб достатньою та 

достовірною інформацією щодо лізингодавців; 

 контрольованість − створення надійно діючого механізму обліку та 

контролю, запобігання зловживанням на ринку лізингу; 

 конкурентність – забезпечення необхідної свободи підприємницької 

діяльності лізингодавців, створення умов для здорової конкуренції у залученні 

ними фінансових ресурсів, недопущення монополізації окремих секторів ринку 

лізингу через можливість залучення окремими лізингодавцями безкоштовних 

(бюджетних) фінансових ресурсів. 

Незважаючи на активний розвиток фінансової системи, ринок лізингових 

послуг в Україні перебуває на стадії становлення. При цьому активізація 

лізингових операцій істотно впливає на розширення реального сектору 

економіки України. 

За 2014 рік в Україні зареєстровано 234 лізингодавців, але фактично з них 

працюють на ринку лізингових послуг не більше 27. 

Серед лізингових компаній, що сьогодні працюють на українському ринку 

лізингу, можна виділити ТОП-10 компаній, які активно поводять себе на ринку 

і залишаються в десятці лідерів вже декілька років підряд, займаючи те чи інше 

місце. Рейтинг першої десятки лізингодавців за 2014 рік, який проводить 

Асоціація «Українське об'єднання лізингодавців», очолила компанія 

Райффайзен Лізинг Аваль з портфелем 2988,100 млн. гривень, друге місце 

посіла ОТП Лізин з портфелем у 2971, 3 млн. гривень, на третьому – ВТБ 

Лізинг Україна з портфелем в 2511,1 млн. грн. [4]. 

Україна має досить високий потенціал для розвитку ринку лізингу, але 

існують деякі проблеми, що стримують цей розвиток, а саме: 

1. Доступ до фінансування. Вартість лізингу залишається відносно високою 

для лізингоотримувача, тому малі і середні підприємства все ще мало 

використовують переваги лізингу. Переважна більшість лізингових угод 

передбачає авансовий платіж, середня величина якого 20% від вартості 

предмету лізингу. Відсоткова ставка по лізингу вища за банківський кредит, 

крім того вимагається додаткове забезпечення окрім самого предмету лізингу 

[5, с. 36]. 

2. Податкове законодавство та адміністративна реформа. Існуюче податкове 

законодавство містить деякі перепони щодо лізингу. Необхідно внести певні 

зміни до адміністративної та судової системи, щоб спростити процедуру 

повернення об'єкту лізингу, що зменшить вартість транзакції для лізингодавця. 

3. Недостатність знань. Відчувається гостра необхідність в тому, щоб малий і 

середній бізнес був більш обізнаним щодо лізингу.  

4. Відсутність вторинного ринку для довгострокових активів. Не зважаючи 

на величезний попит на оновлення основних фондів в багатьох галузях 

економіки, включаючи сільське господарство та медицину, лізингові компанії 

не мають бажання давати в лізинг неліквідні активи.  

5. Нерозвинуті кредитні бюро. Лізингові компанії відчувають труднощі 

аналізуючи потенціальних лізингоотримувачів внаслідок відсутності достатньої 

інформації про кредитну історію клієнта.  
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Для активного розвитку лізингу в Україні доцільно провести комплекс 

заходів, який передбачатиме: зниження вартості кредитних ресурсів до рівня, 

який би не перевищував 20% річних, для забезпечення ефективності лізингових 

операцій; зниження вартості нотаріальних послуг з оформлення договорів 

лізингу з метою послаблення фінансового навантаження на учасників 

лізингової угоди; надання податкових пільг щодо операцій з міжнародного 

лізингу для ввезення на територію України високотехнологічного 

устаткування; створення лізингових центрів, які б спеціалізувалися на 

обслуговуванні малих підприємств; розроблення державної програми 

підтримки лізингу, яка б передбачала залучення банківського сектору до 

розвитку лізингових послуг; захист права лізингодавців та власників майна, що 

є об’єктом лізингових операцій на законодавчому рівні; запровадження 

ефективної системи моніторингу лізингового ринку тощо.  
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Податкове навантаження є одним з визначальних факторів податкового 

клімату в країні. Податковий клімат в будь-якій державі є обов'язковою 

складовою життєдіяльності підприємства, незалежно від того, в якій галузі 

економіки воно працює. Методологія розрахунку податкового індексу 

побудована на оцінці чотирьох основних показників, що характеризують чинну 

податкову систему: якість податкового законодавства, обтяженість 
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адміністрування податків, ступінь фіскального тиску і якість обслуговування 

платників податків. 

Необхідність оцінки податкового навантаження на різних державних рівнях 

(країни в цілому, регіону, окремої адміністративно-територіальної одиниці, 

підприємства) пояснюється великою значимістю таких оцінок для виявлення 

потенційної привабливості розвитку окремих сфер діяльності. З боку держави 

оцінювання системи оподаткування дозволяє зробити висновки про стан країни 

чи регіону в конкурентній боротьбі за залучення робочої сили та інвестицій. 

З точки зору підприємців – це орієнтир при прийнятті рішень для вкладення 

інвестицій і розміщення бізнесу [1]. 

Перерозподіл податкового навантаження – це процес повного або часткового 

перерозподілу сплати податків між різними суб’єктами оподаткування, між 

якими існують господарські та економічні взаємовідносини. При цьому 

перекласти сплату податків можна як на іншу юридичну чи фізичну особу, так і 

на громадян як споживачів продукції. 

Перекладання податків може бути повним або частковим, залежно від того, 

яку мету має платник податку. Якщо виробник бажає просунути свій виріб на 

ринок, то він частково перекладає податок. Якщо виробник існує на цьому 

ринку або його сегменті, то він перекладає податок на споживача повністю. 

Напрями перерозподілу податкового навантаження представлені на рис.1 

 

Рис. 1. Напрями перерозподілу податкового навантаження [2] 

 

У макроекономічному масштабі податкове навантаження відображає 

ефективність податкової політики, тобто кількісно вимірює сукупний вплив 

податкових платежів на джерела їхньої сплати. У міжнародній практиці цей 

показник визначається як відношення фактичних податкових надходжень у 

зведений бюджет держави до обсягу валового внутрішнього продукту [3]. 

Пряме перекладання - від 
продавця до споживача, 
при якому на споживача 

лягає весь податковий тягар 
через включення податку 

до ціни виробу 

Зворотне перекладання - 
при якому виробник 

знижує ціну виробу і, 
таким чином, бере на себе 
обов'язок  сплати податку 
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Розрахунок податкового навантаження в Україні протягом 2012-2014 рр. за 

наведеним методом представлений у табл.1. 

Протягом 2012-2014 рр. рівень загального податкового навантаження 

знижувався від 36,81% до 34,05%. У 2013 році це відбулося переважно за 

рахунок зменшення рівня бюджетного податкового навантаження на 1,26%. 

У 2014 році зменшення відбулося внаслідок зниження рівня бюджетного 

податкового навантаження та податкового навантаження на працю на 0,87% та 

0,89% відповідно. 

 

Таблиця 1 

Результати розрахунку рівня  

податкового навантаження в Україні протягом 2012-2014 рр [4; 5] 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 

Податкові надходження до Зведеного 

бюджету України, млрд грн 
360,567 353,968 367,512 

Податок з доходів фізичних осіб 68,092 72,151 75,203 

Податок на прибуток підприємств 55,793 54,994 40,201 

Податок на додану вартість 138,826 128,269 139,024 

ВВП, млрд грн 1408,889 1454,931 1566,728 

Рівень бюджетного податкового 

навантаження, % 
25,59 24,33 23,46 

Зокрема з податку на доходи фізичних осіб, % 4,83 4,96 4,80 

З податку на прибуток підприємств, % 3,96 3,78 2,57 

З податку на додану вартість, % 9,85 8,82 8,87 

Власні доходи пенсійного фонду, млрд грн 157,980 166,863 165,923 

Податкове навантаження на працю, % 11,21 11,47 10,59 

Рівень загального податкового навантаження, 

% 
36,81 35,80 34,05 

 

Регулювання і оптимізація податкового навантаження є вкрай актуальним 

питанням для України на сучасному етапі розвитку, адже показник податкового 

навантаження є основним критерієм ефективності системи оподаткування 

країни. Надмірне податкове навантаження сприятиме зростанню тінізації 

економіки, зниженню економічної активності, відтоку капіталу за кордон, 

уповільненню зростання валового внутрішнього продукту.  

Напрями зниження податкового навантаження представленні на рис. 2. 

Якщо зменшити податкові ставки, то це потягне за собою зменшення 

податкових надходжень. Скорочення податкового тиску можливе за умови, 

якщо ВВП залишиться на тому ж рівні, а податкові надходження зменшаться. 

Якщо податкові надходження залишаться на тому ж рівні, а ВВП 

збільшиться, це призведе до зменшення податкового навантаження, у свою 

чергу збільшення ВВП можливо досягти шляхом зменшення видатків бюджету 

та державних соціальних фондів. 
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Рис. 2. Шляхи зменшення податкового навантаження 

 

Створення сприятливого інвестиційного клімату збільшить кількість 

інвестицій у діяльність суб’єктів господарювання, а отже, збільшаться 

масштаби діяльності, збільшаться доходи підприємств. Зростання доходів, у 

свою чергу, призведе до збільшення ВВП, і зменшення податкового тиску [6]. 

Можна стверджувати, що розрахунки показали позитивну динаміку, адже 

зниження податкового навантаження сприятиме зростанню реальних доходів 

населення, заощаджень домогосподарств, платоспроможного попиту населення, 

що призведе до економічного зростання в країні. 

Скорочення податкового тиску може забезпечити активізацію інвестиційної 

діяльності суб’єктів господарювання і підвищення ділової активності, що 

сприятиме зростанню обсягів податкових надходжень до бюджетів. 
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Наявність тіньового сектору економіки України, що складає близько 45% від 

валового внутрішнього продукту, свідчить про значні масштаби ухилення від 

оподаткування. Вирішення проблеми ухилення від податків, яке стало нормою 

податкової поведінки для платників податків, є визначальним для подальшого 

розвитку економіки держави [1]. 

Умисне ухилення від податків передбачає намір отримати економічну 

вигоду, тобто це свідомі і навмисні дії, що порушують норми податкового 

законодавства. Великою мірою умисне ухилення від оподаткування залежить 

від сукупного податкового навантаження на платника податків. 

Уникнення податків та ухилення від їх сплати притаманні будь-якому 

суспільству. Причиною цього є очевидний вплив податків на доходи і витрати 

платників при недостатньому усвідомленні ними вигід від споживання 

суспільних благ, що фінансуються за рахунок податкових платежів.  

Серед основних причин ухилення від сплати податків виокремлюють [2]: 

 погіршення фінансового становища бізнесу та населення; 

 складність у розрахунках податкових сум; 

 особливості податкової системи та податкової політики, що проводиться в 

країні; 

 нераціональна структура оподаткування (висока частка непрямих 

податків); 

 недосконалість юридичної техніки податкового законодавства – складність 

податкової системи; 

 рівень довіри платників до владних структур, котрі виконують функцію 

розподілу коштів, отриманих від податків; 

 брак досвіду боротьби с податковими правопорушеннями законодавства; 

 недостатня захищеність працівників органів контролю при виконанні ними 

службових обов’язків; 

 недостатній розвиток міжнародної співпраці в справах боротьби з 

податковою злочинністю; 

 негативне відношення до існуючої податкової системи – жорстка 

податкова система багато в чому не стимулює працю виробника, а, навпаки, 

підштовхує його до утаювання прибутків та несплати податків. 

За ухилення від сплати податків передбачена фінансова та кримінальна 

відповідальність. Кримінальна встановлена ст. 212 Кримінального кодексу 

України, фінансова відповідальність передбачена ст. 17 Закону України «Про 
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порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами» від 21.12.2000 за № 2181-ІІІ [4]. 

Згідно ч. 1 ст. 212 КК «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів)» установлює відповідальність за умисне ухилення від сплати 

податків, зборів (обов’язкових платежів), уведених у встановленому законом 

порядку, вчинене службовою особою підприємства, або підприємцем, або 

іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, «якщо ці діяння призвели до 

фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів 

у значних розмірах». За це передбачено штраф у розмірі від 1000 до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (н.м.д.г.) або позбавлення 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років. 

Частиною другої даної статті передбачено ненадходження коштів у великих 

розмірах або попередня змова осіб. За зазначеними випадками санкція 

становить від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів з тими ж 

обмеженнями щодо діяльності. 

Діяння, передбачені ч. 1, 2 цієї статті, якщо вони вчинені особою, раніше 

судимою за ухилення від сплати податків, зборів, або якщо вони призвели до 

ненадходження сум в особливо великих розмірах (ч. 3), караються штрафом від 

15000 до 25000 н.м.д.г. з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна [3]. 

Кримінальна відповідальність передбачає покарання за умисне ухилення від 

сплати податків та інших обов'язкових платежів таких осіб:  

 службових осіб підприємств незалежно від форми власності;  

 осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної 

особи; 

  інших осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори та інші обов'язкові 

платежі.  

Фінансова відповідальність має під собою нарахування штрафів, пень. 

Ухилення від сплати податків спричиняє негативні наслідки як для економіки 

держави, так і для держави в цілому. При цьому державний бюджет 

недоотримує кошти, що належать йому, а отже, відбувається обмеження витрат. 

Наслідком цього є призупинення реалізації деяких державних програм, 

невиплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери тощо, аж до 

процедури скорочення бюджету. Крім того, ухилення від сплати податків може 

мати серйозні економічні наслідки у вигляді порушення законів конкуренції. 

Щоб зменшити масштаби ухилення від податків та уникнення їх сплати, 

необхідно ретельно налаштувати податкове законодавство на потреби 

забезпечення його прозорості і відвернення податкової дискримінації, 

підвищити ймовірність виявлення фактів ухилення, і насамперед шляхом 

аналізу діяльності посередників, чиї операції сьогодні знижують у багато разів 

граничні витрати ухилення для платників податку.  

Ще одним із шляхів мінімізації цієї проблеми являється виховання у 

платників патріотичних почуттів щодо обов’язку утримувати державу завдяки 

сплати ними податків в обмін на суспільні блага. 
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Актуальність даної роботи полягає у тому, що проблема підвищення 

конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. 

У розвинутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває у центрі уваги 

державних діячів та ділових кіл. Загострення конкурентної боротьби за збут 

продукції, за місце на ринку змушує країни постійно шукати нові можливості й 

резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою 

створення якісних товарів. 

Однією з головних причин сучасної економічної кризи та низької 

конкурентоспроможності українських промислових й сільськогосподарських 

товарів та наданих послуг є нездатність вітчизняних підприємств боротися за 

розширення своєї частки на внутрішньому і на зовнішньому ринках, просувати 

свої товари та формувати свого споживача, поставивши його інтереси у центр 

всієї виробничої та комерційної діяльності [5]. 

Конкурентоспроможність держави – здатність країни (її державних 

інститутів) забезпечити своїм громадянам і підприємствам більші переваги, ніж 

інші країни. У цьому випадку мова йде скоріше про ефективність роботи 

державних інститутів та інфраструктури, їхньої здатності забезпечувати 

нормальні умови для існування недержавних підприємств і організацій, 

підприємництва зокрема [6]. 

Конкурентоспроможність є визначальним критерієм ефективності 

економічного суб’єкта. Конкуренті переваги економіки країни, її окремих 

галузей, підприємств та регіонів на глобальних ринках обумовлюють 

відповідно і темпи зростання виробництва та національну безпеку. Рівнем 

конкурентоспроможності визначаються й світогосподарські позиції країн. 

Місце, яке займає наша держава у рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності 2014-2015 років (76-те місце з 144), переконливо 
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свідчить про її не конкурентоспроможність. Рейтинг глобальної 

конкурентоспроможності аналізує економічні, соціальні та інфраструктурні 

зміни в країні та оцінює макроекономічну стабільність і конкурентні переваги 

регіону за встановленими складовими [3; 7; 9]. 

Одним, з факторів, що знижують конкурентоспроможність нашої держави є 

надзвичайна енергомісткість вітчизняної продукції, що пояснюється 

зношеністю основних фондів та застарілими технологіями. Зокрема, на 1 дол. 

ВВП Україна витрачає у 5,5 разів більше енергоресурсів, ніж держави 

Центральної та Східної Європи, і в 12 разів більше, ніж країни організації 

економічного співробітництва та розвитку [4]. 

Інвестиції в оновлення виробничих технологій можуть сприяти значному 

зниженню енерговитрат та підвищенню ефективності виробництва. Крім, того 

технологічна модернізація дозволить українським виробникам перейти від 

виробництва напівфабрикатів до виробництва продукції з більшою доданою 

вартістю і таким чином приєднатись до більш стійких і прибуткових секторів 

ринку (у 2013 році напівфабрикати складали приблизно 80% експорту 

сталеливарного виробництва) [8]. 

Саме податкові пільги є найкращим кроком для стимулювання інноваційної 

діяльності, що дасть можливість підприємствам та цілій економіці країни 

перейти на інноваційний тип розвитку. Більшість розвинених країн і країн, що 

розвиваються, використовують податкові пільги, тоді як значно менше країн 

використовують прямі важелі стимулювання інноваційної діяльності [2]. 

Згідно Податкового Кодексу шляхами надання податкових пільг є: 

- податкове вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до 

нарахування податку та збору; 

- зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору; 

- встановлення зниженої ставки податку та збору; 

- звільнення від сплати податку та збору [1]. 

Досвід розвинених країн (Німеччина, США, Великобританія та інші) 

свідчить, що переважно використовується понижена ставка податку на 

прибуток, оскільки саме цей податок має найбільшу стимулюючу дію, що дає 

змогу підприємству, зменшити податкове навантаження. Але, використання 

такого способу надання податкової пільги має свої як позитивні так і негативні 

сторони. Позитивним боком такого способу надання податкових пільг є його 

простота в адмініструванні, тобто підприємство повинно платити скажімо не за 

ставкою податку на прибуток 19%, а, скажімо, за ставкою 17%. Проте 

важливим недоліком зазначеного шляху надання податкових пільг є його різна 

пропорційність витрат підприємств на інноваційну діяльність.  

Для такого способу надання податкових пільг можливо застосовувати різну 

зміну ставки податку на прибуток при різних співвідношеннях витрат на 

інноваційну діяльність до загальної величини витрат підприємства. Так, при 

зазначеному співвідношенні до 5% ставка податку зменшується на 1%, при 

зазначені співвідношення від 6% до 15% – ставка зменшиться на 2%, від 16% до 

30% –зменшення ставки на 4%. Якщо співвідношення витрат на інноваційну 
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діяльність до загальної величини витрат перевищує 30%, тоді ставка податку на 

прибуток може бути зменшена на 6%. 

Ще одним шляхом є звільнення від сплати податків і зборів. Зазначений 

шлях є достатньо подібним до попереднього. Його застосування до податку на 

прибуток підприємств може призвести до того, що підприємство взагалі не 

платитиме зазначений податок при незначних витратах на інноваційну 

діяльність. Такий шлях може спонукати до значних зловживань з боку як 

підприємства, так і державних органів. Для податку на доходи фізичних осіб та 

єдиного соціального внеску цей шлях надання податкових пільг є більш 

прийнятним. Оскільки, для окремих працівників легше застосувати зазначений 

спосіб надання пільги 

Зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору є 

ще одним шляхом надання податкових пільг. При застосуванні зазначеного 

шляху надання податкових пільг з податку на прибуток підприємств для 

підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, можуть виникнути 

проблеми такі самі, як і при зменшенні ставки податку та збору, тобто надання 

співвідношення податкових пільг та величини витрат на інноваційну діяльність.  

Податкове вирахування (знижки), що змінює базу оподаткування до 

нарахування податку та збору є наступним шляхом, який можна 

використовувати при податковому стимулюванні інноваційної діяльності. 

Зазначений шлях надання податкових пільг є ідентичним податково-дослідному 

кредиту, практика якого застосовується багатьма країнами [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що стимулювання інноваційної 

діяльності є одним з приоритетних напрямів податкової політики будь-якох 

держави, оскільки саме інновації дадуть можливість підвищити 

конкурентоспроможність держави на міжнародному рівні. В той же час 

достатньо важливим є правильний вибір пільг, як з точки зору максимального 

стимулюючого ефекту, так і з точки зору мінімізації можливих схем ухилення 

від оподаткування за рахунок наданих преференцій. 

На думку автора одним з головних шляхів надання податкових пільг для 

нашої держави має стати зменшення ставки податку на прибуток, через те що 

саме цей податок є одним з найпоширеніших інструментів у загальносвітовій 

практиці. В той же час, дана пільга у нашій державі потребує подальшого 

доопрацювання, зокрема диференціації, виходячи зі співвідношення витрат на 

інновації до загальних витрат підприємства. Це не тільки допоможе 

дотриматись певної справедливості, а й зробити податкові пільги більш 

цільовими (хто більше потребує) та стимулювати подальшу інноваційну 

діяльність. 

Одним з напрямків подальшого дослідження є диференціація ставок податку 

на прибуток підприємств, величина яких залежатиме від співвідношення витрат 

на інновації до загальних витрат підприємства, що стимулюватиме 

підприємство збільшувати витрати на інновації.  
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В ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ 

 

Щербанюк Антоніна Юріївна 
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Вінницького навчально-наукового інституту економіки  
Тернопільського національного економічного університету 

 

Перейшовши до ринкової економіки та відмовою від єдиної державної форми 

власності, перед Україною постала необхідність захисту своїх фінансових 

інтересів, спрямування державних коштів на першочергові соціально-

економічні потреби. За таких умов необхідним стало створення спеціального 

органу, що здатен контролювати відповідність державних доходів і видатків 

прийнятому закону про бюджет на поточний період та забезпечувати 

рівномірний розподіл бюджетних коштів, – Державної казначейської служби 

України. Оскільки органи казначейської служби входять в систему державних 

фінансів, то й казначейський контроль є складовою частиною системи 

державного фінансового контролю. 

Фінансовий контроль являє собою сукупність видів, форм і методів 

перевірки законності і доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації 

на цій основі завдань фінансової політики [1, с. 85]. При цьому, якщо 

навчально-методичній та науковій літературі зустрічаються визначення 

фінансового контролю, то визначення казначейського контролю в досить 

сформульованому вигляді відсутнє. 

http://kneu.edu.ua/
http://n-auditor.com.ua/
http://www3.weforum.org/
http://www3.weforum.org/
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Суть казначейського контролю, як виду фінансового контролю полягає в 

здійснені уповноваженими суб’єктами органів Державної казначейської служби 

України контролюючих дій з метою визначення фактичної відповідності 

законодавству певної діяльності чи фінансових операцій, реалізації визначених 

повноважень або угод, пов’язаних з надходженням чи використанням коштів в 

ході виконання бюджетів [2]. 

До функцій Державної казначейської служби України у сфері державного 

фінансового контролю належать: 

1) організація та здійснення контролю за надходженням, рухом та цільовим 

використанням коштів Державного бюджету України, державних 

позабюджетних фондів, місцевих бюджетів; 

2) організація та здійснення контролю за дотриманням встановленого 

порядку виконання Державного бюджету України; 

3) здійснення контролю за припиненням необґрунтованого зростання 

кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ 

4) забезпечення казначейської форми обслуговування Державного бюджету 

України; 

5) організація та здійснення збирання, зведення та аналізу фінансової 

звітності про стан виконання Державного і зведеного бюджетів України; 

6) зведення, складання і надання звітності про виконання Державного 

бюджету України; 

7) здійснення бухгалтерського обліку всіх надходжень та витрат Державного 

бюджету України, а також контролю за рухом коштів на єдиному 

казначейському рахунку; 

8) здійснення контролю за правильністю організації обліку та касового 

виконання Державного бюджету України в бюджетних установах [3]. 

Таким чином, повноваження Державної казначейської служби України 

закріплені в ст. 112 Бюджетного Кодексу України. До них належить здійснення 

контролю за: 

• веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного 

бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і 

бюджетної звітності; 

• бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету; 

• відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам 

розпису бюджету; 

• відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних 

коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми 

(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); 

• відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним 

бюджетним асигнуванням. 

Державна казначейська служба України також в межах своїх повноважень 

забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів 

бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень 

шляхом оцінки їх діяльності [4]. 
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Крім того, Державна казначейська служба України здійснює контроль за 

цільовим витрачанням коштів Державного бюджету всіх розпорядників 

бюджетних коштів. З цією метою перевіряються всі фінансові, бухгалтерські та 

інші документи, що підтверджують законність проведених витрат.  

Таким чином, казначейський контроль включає в себе попередній та 

поточний фінансовий контроль. 

Попередній контроль, що передує здійсненню операцій надходження та 

витрачання коштів проводиться на етапі реєстрації зобов’язань розпорядників 

бюджетних коштів та при перевірці відповідності платіжних документів взятим 

бюджетним зобов’язанням. 

Поточний контроль, що проводиться у процесі здійснення видатків включає 

перевірку відповідності платіжних документів затвердженим кошторисам, 

відповідності бюджетним призначенням та виділеним асигнуванням згідно до 

затвердженого Закону України про Державний бюджет на поточний рік. Також 

він включає контроль за повнотою та своєчасністю перерахування платежів у 

загальнодержавні фонди при отриманні готівки для виплати заробітної плати, 

контроль наявності підтвердних документів при отриманні готівки на оплату 

товарно-матеріальних цінностей [5]. 

Особливість казначейського контролю полягає в тому, що органи Державної 

казначейської служби України є монолітними виконавцями попереднього 

контролю при зарахуванні коштів до бюджету та при здійсненні видатків. 

Система казначейського контролю за бюджетними коштами дає можливість 

попередити порушення, призупинити операцію і повернути платіжні документи 

без виконання. 

Якщо виявлені бюджетні правопорушення органи Державної казначейської 

служби України, в межах своєї компетенції, можуть вчинити дії до 

розпорядників та отримувачів коштів, призупинити здійснення операцій та 

будь-яких платежів з рахунку порушника бюджетного законодавства та 

застосувати адміністративні стягнення до осіб, винних у бюджетних 

правопорушеннях. 

Роль казначейського контролю сьогодні в Україні відіграє значно більшу 

роль ніж у розвинених країнах, що пояснюється відсутністю громадського 

контролю, який повинен забезпечувати високий рівень фінансової дисципліни 

на локальному рівні, при безпосередньому виконанні розпорядниками коштів 

своїх прямих обов’язків. Але за тих умов, що на сьогодні склалися в Україні, 

саме для органів Державної казначейської служби України делеговані ці 

повноваження. Хоча можливо в майбутньому, коли рівень свідомості і 

відповідальності населення на буде на значно вищому рівні, значення 

казначейського контролю не буде таке потребуюче. 

З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що Державна 

казначейська служба України є важливим суб’єктом фінансового контролю, 

оскільки саме воно реалізовує попередній контроль та контроль на стадії 

здійснення платежів при виконанні бюджетів усіх рівнів. 
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Та, незважаючи на вже створені умови проведення фінансового контролю 

Державною казначейською службою України, перспективними шляхами 

вдосконалення такого контролю є: 

- своєчасне доведення інформації, отриманої органами казначейства при 

здійсненні превентивного контролю, до органів, які здійснюють наступний 

контроль, що буде сприяти реалізації одного з пріоритетних завдань Державної 

казначейської служби України; 

- чітке розмежування функцій фінансового контролю між органами 

Державного казначейства та недопущення їх дублювання; 

- запровадження аудиту в органах казначейства, що буде сприяти 

підвищенню ефективності й результативності діяльності органів казначейства 

та якості звітності; 

- оприлюднення та детальне висвітлення результатів перевірок у засобах 

масової інформації; 

- розміщення в засобах масової інформації публікацій відповідальних 

фахівців органів казначейства з актуальних питань казначейського 

обслуговування бюджетних коштів та результатів проведеного контролю [6]. 
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Задача о назначениях является одной из самых известных задач 

комбинаторной оптимизации. Сформулируем ее: необходимо выполнить n 

разных заданий. Для их выполнения можно привлечь m рабочих. Каждый 

рабочий за определенное время может выполнить определенные задания. 

Выполнение одного задания может быть поручено только одному рабочему. 

Один рабочий может выполнять несколько заданий, но перед выполнением 

следующего задания ему нужно определенное количество времени для отдыха. 

Нужно так распределить задачи между рабочими, чтобы суммарные затраты 

времени на выполнение всех задач были минимальными. Временные затраты на 

выполнение задач задаются матрицей  
ijc  (см. рисунок 1). Задание, которые 

рабочие не могут выполнять, обозначаются ijc  [1, с. 11]. 

Задание 

Рабочий 
1 2 … j  … m  

1 11c  12c  … jc1  … mc1  
2 21c  22c  … jc2  … mc2  

… … … … … … … 

i  1ic  2ic  … ijc
 … imc  

… … … … … … … 

n  1nc  2nc  … njc
 … nmc  

Рис. 1. Матрица временных затрат 

 

Математическая модель задачи: 
n , m – количество рабочих и заданий соответственно; 

ijc – количество времени, которое необходимо для i-го рабочего для 

выполнения j-го задания; 
r “штраф” по времени для рабочего, который выполняет больше 1-го 

задания; 

iw  – i-й рабочий, ;n)(0,=i  
jt – j-е задание, ;m)(0,=j  
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 – каждое задание должно быть назначено на 

выполнение. 

Имитация отжига (Simulated Annealing, SA) – это метаэвристический 

алгоритм оптимизации. Эта метаэвристика является рандомизированным 

методом локального поиска, позволяющая избежать плохих локальных 

оптимумов. 

Отжиг в природе. Кристаллические решетки являются увлекательными 

примерами оптимизационной способности природы. Кристаллическая 

решетка – это расположение атомов и молекул в жидком или твердом веществе. 

При высоких температурах, кристаллические материалы не обладают 

структурой; высокие температуры дают материалам много энергии, что 

способствует большим вибрациям и беспорядку. Однако, когда температура 

уменьшается, кристаллические материалы переходят в более ординарное 

состояние. Состояние, в которое они переходят, не всегда становится таким же. 

Материал, который сначала нагревают, а потом охлаждают несколько раз, 

будет переходить в более упорядоченное состояние, и каждое такое состояние, 

как правило, имеет низкую энергию. Процесс нагревания и охлаждение 

материала для перекристаллизации называется отжигом (управляемое 

охлаждение). В реальных процессах кристаллизации твердых тел температура 

понижается ступенчатым образом. На каждом уровне она какое-то время 

поддерживается постоянной, что необходимо для обеспечения термического 

равновесия. На протяжении всего периода, когда температура остается выше 

абсолютного нуля, она может как понижаться, так и повышаться. За счёт 

удержания температуры процесса поблизости от значения, соответствующего 

непрерывно снижающемуся уровню термического равновесия, удается 

обходить ловушки локальных минимумов, что при достижении нулевой 

температуры позволяет получить и минимальный энергетический уровень 

[2, c. 70]. 

Сам же алгоритм имитации отжига представляет собой аналог физического 

процесса управляемого охлаждения. В этом случае энергия выступает в роли 

целевой функции, которую мы хотим минимизировать. Параметр, который 

влияет на вероятность увеличения значения целевой функции, это температура. 

Опишем схему алгоритма. Для этого введем сначала обозначения: t – текущая 

температура, Е – энергия (целевая функция), х
*
- глобальный минимум (лучшее 

решение), xk – текущая точка (точка, найденная на k-й итерации), x’ – 

сгенерированная новая случайная точка. Последовательность алгоритма 

выглядит следующим образом: 

Шаг 1. Инициализация параметров 

  maxmin t,t минимальная и максимальная температура; 
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α – коэффициент охлаждения (понижение температуры); 
 max k максимальное количество итераций. 

Шаг 2. Задание первого произвольного состояния: 

Случайным образом выбирается начальная точка kx  и в ней высчитывается 

энергия )k(Еk 0  . Также устанавливаем значение глобального минимума

k

*

k

* EE,xx   ; 

Шаг 3. Текущая температура  maxtt  ; 

Шаг 4. Пока maxmin kktt    и : 

Шаг 4.1. Сгенерировать точку 
'x  и посчитать в ней значение функции 

)x(fЕ ''  ; 

Шаг 4.2. Сравнить энергию 
'Е  в состоянии 

'x с текущей точкой; 

Посчитать 
k

' EEЕ   

ЕСЛИ 0Е , ТО заменить значение текущей точки '

k

'

k ЕЕ,xx   11  ; 

ИНАЧЕ сгенерировать случайное число p из интервала [0,1] 

ЕСЛИ )t/E(ep   – критерий допуска, то '

k

'

k ЕЕ,xx   11   и перейти на 

следующую итерацию; 

ИНАЧЕ перейти на Шаг 4.3; 

Шаг 4.3. Перейти на следующую итерацию  1 kk ; 

Шаг 4.4. Сравнить энергию глобального минимума *Е с текущей энергией kЕ , 

и если *

k EЕ  , то 
k

*

k

* EE,xx   % 

Шаг 4.5. Снижаем температуру (в данном случае, экспоненциальное 

снижение)   tt . 

  0t   1t   2t   3t   4t   5t  

 0w  7,5 3,5 2,5       
 1w    1,5 4,5 3,5     

 2w      3,5 5,5 3,5   

 3w        6,5 1,5 4,5 

 4w  2,5       2,5 2,5 

 

Рассмотрим более детально алгоритм на примере. 

Итерация 1. В этой задаче максимальная температура  10000,  maxt   

максимальное количество итераций – 1 млн., коэффициент α = 0,995, k = 0. 

Задаем случайно первое произвольное положение: 

1. Случайным образом выбираем начальную точку 
0x = (4 0 0 1 2 3) и 

вычисляем в ней значение энергии 
0Е = 2,5+3,5+2,5+3,5+3,5+3,5+4,5 = 23,5. 

Устанавливаем значение глобального минимума 23,5 ,3) 2 1 0 0 (4 **  Ex . 

2. Текущую температуру устанавливаем в максимум  000. 10 maxtt  

3. Генерируем новую случайную точку 'x = (4 0 1 3 2 3) и вычисляем в ней 

энергию 52853545356545352 ,,,,,,,,(Е'  .  
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4. После чего сравниваем 'Е с текущей. 55235280  ,,EEЕ ' . Так как 

0Е , то это решение является худшим, и для его принятия проведем 

критерий допуска: сгенерируем случайное число p = 0,43, после чего 

обсчитываем формулу 99950100005 .ee )/()t/E(   . По критерию допуска, если 
)t/E(ep  , то мы принимаем это решение. Таким образом мы его принимаем 

528 3 2 3 1 0 4 11 ,ЕЕ),(xx ''  . 

5. Переходим на следующую итерацию k = k+1 = 1; 

6. Также нужно сравнить текущее решение с глобальным минимумом, но в 

нашем случае *

k EЕ  , следовательно глобальный минимум не меняется. 

7. Понижаем температуру 99509950 10000  ,tt   

Итерация 2 выполняется аналогично. В результате нужно сравнить текущее 

решение с глобальным минимумом, в нашем случае *

k EЕ  , следовательно 

глобальный минимум меняется: 521  3) 2 1 0 1 (41 ,EE,xx k

**  , то есть на 

«Задача 0 назначена 4-у рабочему», «Задача 1 назначена 1 рабочему» и т.д., а 

энергия равна 21,5. 
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В представленому дослідженні проведено моделювання трансакційних 

витрат учасників електронного торговельного ринку. При побудові моделі 

трансакційних витрат на торговельному ринку за наявності електронних 

каналів продажу товарів ми виходили із однорідності вподобань споживачів, 

або іншими словами загальних для всіх правил і норм формування споживчих 

пріоритетів. Споживачі мають однакову оцінку товару, який вони купують. Але 
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в той же час, при придбанні одинакових товарів, покупці несуть різні 

транcакційні витрати, які визначаються відстанню між місцезнаходженням 

магазину і покупця. Подібна модель досить часто застосовується при 

економічному аналізі і представляє собою умовну карту споживчих вподобань 

[1; 2]. В класичній моделі, яка була запропонована Селопом [1; 3] вважається, 

що продавці товарів і послуг не є ідентичними для покупців, оскільки 

знаходяться від них на різних відстанях. Стосовно електронної торгівлі, можна 

говорити про умовну віддаленість покупців в просторі характеристик товарів і 

послуг. Тому, вважаємо, що в залежності від своїх вподобань покупці надають 

перевагу тому або іншому Інтернет-продавцю, тобто умовна відстань до 

найбільш привабливого продавця менша, ніж до інших. В електронної торгівлі 

про відстань між покупцем і магазином можна говорити тільки в певному 

уявному сенсі, оскільки споживач для купівлі товару в просторі практично не 

переміщується, для нього ця відстань корелює з певними витратами, які 

пов’язані з грошовими витратами за двома основними каналами збуту в 

електронній торгівлі: доставка за адресою проживання і доставка до 

найближчого для споживача пункту видачі товарів, при цьому може також 

здійснюватися безпосередня оплата товарів і послуг (є характерним для 

України).  

На практиці купівля товару в електронному магазині супроводжується 

придбанням цілого набору послуг, пов’язаних із доставкою товару. Окрім того 

електронні магазини можуть відрізнятися умовами оплати (наприклад: 

готівкова оплата, банківський переказ, оплата кредитною карткою), умовами 

гарантії на товар і т.п. Навіть зручність використання інтерфейсу користувача 

електронного магазину може впливати на вподобання покупців. Дослідження 

проведені Forester Research [4], показують, що вподобання споживачів 

електронної торгівлі, головним чином визначаються перевагами каналів 

розподілу товарів (надійністю, вартістю, термінами доставки товарів), а не 

вподобаннями до якого-небудь продавця чи магазину. Тобто, не зважаючи на 

той факт, що окремий продавець за рахунок відповідних маркетингових 

стратегій може бути більш привабливим для покупців, ніж його конкуренти, 

споживчі вподобання до каналу продажу товарів продавця, є більш вагомими. 

Припустимо, що електронний торговельний ринок територіально 

представляє собою певну область Z (наприклад: місто з околицями або 

територіальна область, яка містить в собі місто мегаполіс, міста сателіти та інші 

територіально віддалені міста), поділену на k категорій в залежності від рівня 

урбанізації та відстані доставки товару. Тk число переглядів Інтернет-магазинів 

з метою купівлі товару за двома основними каналами збуту в електронній 

торгівлі: безпосередньою доставкою товару за адресою проживання покупця 

(Home deliveries – HD) або доставкою до найближчого для споживача пункту 

видачі товару (Reception points – RP). Середня завантаженість кожного з каналів 

продажу (Сhannel Shopping – CS) товарів CSk
HD

 і CSk
RP

, визначається як відсоток 

від відвідувачів Інтернет-магазинів, що використовує обраний канал збуту з 

метою купівлі товару. Значення констант CSk
HD

 і CSk
RP

 залежить від категорії k 

до якої належить місце доставки товару [5]. В залежності від рівня урбанізації 
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області Z в ній прийнято виділяти три основні категорії k [6]: перша, 

центральна міська зона – саме місто і асимільоване передмістя; друга, близька 

переферія – населені пункти, які знаходяться недалеко від цетральної міської 

зони; третя, далека переферія – населені пункти, які значно віддалені від 

цетральної міської зони. 

В електронній торгівлі середня відстань доставки визначає по-суті 

місцезнаходження електронного магазину на торговельному ринку відносно 

споживача. Відстань до магазину це різниця між місцезнаходженням покупця і 

магазину. Трансакційні витрати можуть бути представлені функцією від 

відстані доставки d, місцезнаходження покупця x, ваги товару w і тарифікації t в 

такому вигляді [7]:  

 2iii dxtwTP  ,                 (1) 

При врахуванні отриманих в [7] результатів моделювання отримуємо:  
2
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де 
HD

kD  – загальна дистанція маршрутів доставок товарів за адресою 

проживання, 
RP

kD  – загальна дистанція доставок до різних пунктів видачі 

товарів, 
HD

km  – число адрес покупців на маршруті доставки за адрасою 

проживання в категорїї k, 
RP

km  – кількість споживачів, які знаходяться 

найближче до пункту видачі товарів в категорїї k (в даному випадку маршрут 

доставки слід розуміти як або індивідуальне замовлення, або як сформоване 

продавцем колективне замовлення покупців, які знаходяться територіально 

найближче до обраного пункту видачі товару). Оплата доставки товарів як за 

адресою проживання, так і до найближчого до покупця пункту видачі 

здійснюється у відповідності до тарифікації. Виникає питання яким чином в 

електронній торгівлі можна корегувати транзакційні витрати при тих же 

фіксованих тарифних коефіцієнтах на вартість доставки товару. Перш за все, за 

рахунок розробки відповідних колективних маршрутів доставки товарів, за 

декількома адресами одночасно mk. В цьому випадку, трансакційні витрати у 

розрізі на одного покупця можуть зменшуватися. Найбільший ефект від 

запровадження колективних маршрутів доставки, з точки зору зменшення 

трансакційних витрат, спостерігається для покупців, які територіально 

знаходяться в першій категорії k (центральна міська зона). Це пояснюється тим, 

що при високому рівні урбанізації (k=1) спостерігається найбільша кількість 

замовлень на одиницю площі, і за рахунок цього можна здійснювати ефективне 

територіальне комбінування адрес покупців на маршруті доставки. 

Таким чином, Проведені дослідження показують, що в електронній торгівлі 

трансакційні витрати споживачів є функцією від числа переглядів Інтернет-

магазинів з метою купівлі товару, середньої завантаженості кожного з каналів 

збуту товарів, числа адрес покупців на маршруті доставки товарів, загальної 

дистанції маршрутів доставки, ваги товару і коефіцієнта тарифікації. Вони 

можуть бути суттєво зменшені за рахунок оптимізації маршрутів доставки 
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товарів, що створює додаткові переваги на конкурентному ринку електронної 

торгівлі. Особливо це стосується першої категорії урбанізації, де можна 

здійснювати ефективне територіальне комбінування адрес покупців на 

маршруті доставки.  
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У наші дні технології мають властивість швидко застарівати. Одні мови 

програмування і технології тільки з'являються, інші вже є історією. 

Швидкоплинність сучасного світу розробки змушують шукати інструменти для 

скорочення витрат і часу на створення продукту, все більш широке 

застосування знаходять високорівневі мови програмування і фреймворки. 

Серед систем для систематизації обробки інформації у різних відділах, 

автоматизації документообігу на сьогоднішній час набувають поширення Web-

додатки. Існує ряд переваг, що дозволяє зробити вибір на користь даної 

технології. По-перше, користувач не потребує встановлення на свою машину 

великовагового програмного забезпечення. Все, що потрібно для повноцінної 

роботи – це браузер, який зазвичай поставляється разом з операційною 

системою, і доступ в Інтернет. 

По-друге, користувач не є адміністратором. Як правило, якщо користувач 

встановлює на своїй машині додаток, йому доводиться брати на себе роль 
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адміністратора цього додатка. Йому треба встановлювати його, запускати, 

налаштовувати, лагодити, вирішувати виникаючі проблеми. У випадку ж з 

Web- додатком, так як воно розташовується на сервері, користувачеві немає 

необхідності турбуватися про це [1, c. 1]. 

По-третє, Web-додатки не вимогливі до ресурсів і не пред'являють жодних 

вимог до апаратної платформи. 

Крім того, немає жодних проблем з підтримкою старих версій програм і 

зворотною сумісністю. Коли з'являється нова версія десктопного додатка, 

користувачам нерідко доводиться вирішувати проблеми, пов'язані з оновленням 

вже встановленої на їх машині копії. У випадку з браузерними додатками таких 

проблем не виникає – існує тільки одна версія, в якій працюють всі 

користувачі, і в разі виходу нової усі без винятку автоматично переходять на 

неї, часом навіть не помічаючи цього [2, c. 1]. 

Система управління контрактами являє собою, як правило, 

багатокористувальницьку систему з розмежованим доступом. Розробка такого 

програмного забезпечення у десктопному вигляді передбачає розробку 

модульного додатку. У випадку з веб-додатками такий підхід не є 

обов’язковим, що дозволяє створити більш гнучку систему. 

Веб-програмування дозволяє створити додаток для територіально 

розрізнених робочих місць: як для тих, що знаходяться в різних корпусах, так і 

для тих, що перебувають у різних країнах. 

Саме тому, на мій погляд, враховуючи переваги такого підходу та фактичну 

відсутність недоліків, організація системи управління контрактами саме у 

вигляді Web-додатка є найбільш вдалим рішенням. 
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Вивчення задач дискретної оптимізації є передумовою успішного 

моделювання важливих процесів в різноманітних сферах нашого життя. Багато 

публікацій, що з’явилася останнім часом і присвячена дискретній оптимізації, 

свідчить про необхідність та важливість подібних досліджень. 
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За допомогою комбінаторних методів [1, с. 8] можна розв’язати задачу 

розбиття множини на декілька підмножин. Дана задача є NP-складною, тобто з 

ростом розмірності задачі, пошук розв’язку вимагатиме від нас все більше 

ресурсів. Тож хоч комбінаторні методи і приводять до оптимального розв’язку, 

але обмеженість в ресурсах не завжди дозволяє це зробити. 

Саме через це, досить часто при роботі з подібними задачами, доводиться 

шукати алгоритми які б допомогли подолати цю перешкоду. Однією з задач 

розбиття множини на декілька підмножин, є «Задача про камені». Коли мені 

довелося працювати над цією задачею, я вирішив спробувати застосувати 

алгоритм імітації відпалу для її вирішення. На задачах дещо подібних до даної, 

алгоритм продемонстрував досить непогані результати, це і стало аргументом у 

його користь. 

Алгоритм імітації відпалу побудований на моделюванні фізичного процесу, 

який відбувається при кристалізації речовини з рідкого стану в твердий. 

Передбачається, що, по-перше, процес протікає при зниженні температурі, а по-

друге, атоми речовини уже вибудувалися в кристалічну решітку, але переходи 

атомів з однієї комірки в іншу ще можливі. Ймовірність таких переходів у свою 

чергу залежить від температури: чим нижча температура тим ймовірність 

переходу нижча. Стійка кристалічна структура речовини відповідає 

мінімальному значенню енергії. Це значить, що атом або переходить в стан з 

меншим рівнем енергії, або залишається на місці. 

Формалізувавши даний процес, ми і отримуємо метод відпалу. Він 

призначається для пошуку глобального мінімуму деякої функції )x(g , заданої 

для з деякого просторуY , дискретного або безперервного. Елементи множини Y

являють собою стани умовної фізичної системи («енергетичні рівні»), а 

значення функції g в цих точках використовується як енергія системи )x(gE  . 

У кожен момент передбачається задана температура системи, як правило, 

зменшувана з плином часу. Перебуваючи в стані при певній температурі, 

наступний стан системи вибирається випадковим чином. Після генерації нового 

стану y , система з імовірністю )T,E(h   переходить до наступного кроку в стан 

x , в іншому випадку процес генерації x  повторюється. Тут E  позначає 

приріст енергії )x(f)x(f  . Величина )T,E(h   називається ймовірністю 

прийняття нового стану. 

Зазвичай, в якості функції )T,E(h   вибирається значення: T

E

e)T,E(h






  

При її використанні )T,E(h   виявляється більше одиниці у разі 0E , і тоді 

відповідна ймовірність вважається рівною 1. Таким чином, якщо новий стан дає 

краще значення оптимізованої функції, то перехід в цей стан відбудеться в 

будь-якому випадку. 

Використавши стандартний алгоритм до «Задачі про камені» були отримані 

результати які залишали бажати кращого. Основною причиною цього було те, 

що переходячи в новий стан, у системі відбувалася заміна місцями двох каменів 

з двох довільних куч. По-перше, це досить затягувало процес пошуку мінімуму, 

оскільки кількість каменів є дуже великою. По-друге, досить часто пошук 

завершувався в одному з локальних мінімумів. 
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Шукаючи розв’язок цієї проблеми, було розроблено нову модифікацію 

алгоритму з імітацією відпалу. А саме, до стандартного алгоритму було додано 

крок, на якому обираються кучі між якими відбуватиметься обмін каменями. 

Після проведення серії експериментів, було виявлено закономірність, що 

оптимальним є робота алгоритму коли обмін каменями відбувається між двома 

найлегшими кучами. 

Схема алгоритму 

Параметри: 

STheaps  – двомірний масив з початковим розташуванням каменів 

T - поточне значення температури 

)(Function 0  – початкове значення цільової функції на даному кроці 

)(Function 1  – значення цільової функції для нового стану 

TimeofWork - час від початку роботи алгоритму 

LimitTime - ліміт по часу роботи програми 
count - кількість ітерацій без покращення значення ЦФ 

sMaxBadStep - максимальна кількість ітерацій без покращення значення ЦФ 

Допоміжні методи: 

()MaxHeap - повертає індекс самої важкої на даний момент кучі. 

()MinHeap - повертає індекс самої легкої на даний момент кучі. 

max)(min;Rand - повертає довільне значення з діапазону від min  до max . 

)T,E(h  - повертає ймовірність з якою буде виконаний перехід у гірший стан. 

Крок 1 Зчитати значення вхідних параметрів 

Крок 2 Запустити таймер роботи алгоритму 

Крок 3 Виконуємо пошук оптимуму доки виконуються умови: 

LimitTimeTimeofWork   та sMaxBadStepcount   

3.1. генеруємо наступний стан 

3.1.1. 
()MaxHeapheap_first 

 

3.1.2. 
()MinHeapheap_ondsec 

 

3.1.3. ())Size.heap_first;(Randheap_first_in 1  

3.1.4. ())Size.heap_ondsec;(Randheap_ondsec_in 1  

3.2. ЯКЩО 1heap_first_in ТО камінь переміщаємо з другої кучі на першу 

3.3. ІНАКШЕ ЯКЩО 1heap_ondsec_in  ТО з першої кучі на другу 

3.4. ІНАКШЕ виконуємо обмін каменів між кучами 

Крок 4 Перевіряємо чи приймаємо ми перехід у новий стан 

4.1. Розраховуємо T

E

e)T,E(h



   – ймовірність переходу у гірший стан  

4.2. ЯКЩО 010  )(Function)(FunctionE  то перехід приймається 

4.3. ІНАКШЕ ЯКЩО )T,E(h);(Rand 10  ТО перехід відбувається 

4.4. ІНАКШЕ перехід не відбувається і 1 countcount  

 

Розглянувши результати було виявлено, що удосконалений алгоритм краще 

справляється з поставленою задачею. Його перевагою порівняно з 
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комбінаторними методами є економія ресурсів та швидкість пошуку. Також 

досить позитивним є те, що отриманий алгоритм простий та зрозумілий для 

реалізації. 
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В умовах входження в євроінтеграційний простір кожна бізнесова одиниця, 

зокрема і промислове підприємство, має дбати про максимальне забезпечення 

своєї економічної безпеки та в подальшому управляти нею на основі 

розроблених та запроваджених в дію різноманітних методів оптимізації та 

контролю. Саме цей аспект є гарантією підтримання повноцінної економічної 

захищеності в системі формування перспективного розвитку вітчизняного 

підприємництва як в умовах невизначеності ринку у момент значних 

фінансово-економічних криз та потрясінь і достатньо високого фінансового 

ризику, так і в результаті впливу негативних наслідків широкого кола бізнес-

конфліктів, які можуть періодично зароджуватись та надходити як з 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища.  

Тому проблема розроблення та постійного оновлення методів оптимізації 

ведення бізнесової діяльності на сьогоднішньому етапі є надзвичайно 

актуальною і потребує виваженого ставлення до неї саме в розрізі її розуміння 

як однієї з основних складових забезпечення та оптимального управління 

економічною безпекою будь-якого господарюючого суб‘єкта. 

Аналіз останніх досліджень показав, що існує значна кількість методів 

оптимізації, проте не всі вони придатні до прикладного застосування в аспекті 

забезпечення, контролю та управління економічною безпекою підприємства. 

Зараз нагальною потребою постало питання надавати перевагу доволі новим 

методам оптимізації, які можна застосовувати як, зокрема, до досягнення 

оптимальної підприємницької діяльності, так і за її участю виходити на вищий 

рівень, а саме до оптимального забезпечення економічної безпеки бізнесової 

одиниці. Ці інноваційні методи досі не мали широкого прикладного 

застосування у вітчизняній економіці, і зокрема в спектрі забезпечення 

інтегрованого економічного захисту окремого суб‘єкта господарювання в 

певній галузі економіки, але можуть зробити суттєвий прорив в економічних 
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дослідженнях. До таких, наприклад, «молодих» методів оптимізації можна 

віднести так званий «бджолиний алгоритм», який в англомовних публікаціях 

має назву Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm (Bees Algorithm) [1; 2], що є 

інноваційним методом для знаходження глобальних максимумів чи мінімумів, 

тобто глобальних екстремумів при розробці складних багатовимірних функцій.  

Загалом, як показали дослідження, цей метод у різних своїх інтерпретаціях 

може стати основою для забезпечення імітаційної побудови оптимального 

стану інтегрованої економічної безпеки підприємства, що, своєю чергою, буде 

представлений багатовимірною функцією, яка залежатиме від значної кількості 

параметрів. Це дозволить здійснити максимальний контроль та досягти 

оптимального захисту насамперед у розрізі інноваційної, фінансово-кредитної, 

інвестиційної та комерційної сфер діяльності підприємства [3, с. 349-354].  

Як відомо, цей метод у базовій версії виконує «сусідній» пошук у поєднанні з 

випадковим пошуком і може використовуватись для комбінаторної і 

функціональної оптимізації [1; 2]. «Сусідній» пошук дозволяє встановити 

якісний контроль за наперед відомими і вибраними суміжними, у нашому 

випадку, складовими економічної безпеки підприємства, через які буде 

фіксуватись основний вплив на вимір загального рівня економічного захисту на 

основі результату багатовимірної функції, де наперед буде встановлено 

математичний взаємозв‘язок між усіма її параметрами. Також цей пошук дасть 

можливість оцінити стан економічної безпеки у порівнянні з подібними 

виробничими структурами з додатковим використанням методу аналогів. 

Випадковий пошук має стати проривом до закономірної локальної, тобто 

точкової оцінки випадкових процесів або впливів на стан та подальше 

забезпечення економічної безпеки підприємства. Відповідно, можна 

враховувати, що це і пошук та ідентифікація впливу негативних наслідків 

випадкових бізнес-конфліктів на інтегрований стан економічної захищеності 

господарюючого суб‘єкта, які можуть бути і неперіодичними, і не чітко 

визначеними, тому їх виявлення є також результатом випадкового пошуку. 

Для функціональної оптимізації важливим є першочерговий вибір 

параметрів, які слід оптимізувати через правильне визначення допустимого 

інтервалу для пошуку оптимальних значень, де у допустимій області 

випадковим чином розташовують змодельовані вектори, задавши швидкість їх 

руху, які представляють собою спектр оперативно прийнятих оптимальних 

рішень, що переміщаються через простір усієї множини теоретично можливих 

рішень. Доведено, що цей «бджолиний» алгоритм буде діяти одночасно на всю 

систему, яка забезпечує економічний захист підприємства, періодично 

переміщуючи її на незначну величину, циклічно рухаючи її через всі вузлові 

точки контролю, оцінюючи придатність сформованої системи захисту. Як 

відомо, функція придатності, використовуючи координати векторів у просторі 

рішень, буде мати здатність повертати значення придатності у першочергову 

позицію і діяти циклічно. У такій ситуації можна коригувати швидкість 

прийняття оптимальних рішень щодо забезпечення максимального 

економічного захисту підприємства. Вважається, що при розробленні та 

постійному удосконаленні цього методу, маніпуляції зі швидкістю прийняття 
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правильних рішень є основним елементом оптимізації [1; 2]. До того ж цей 

метод може вирішити проблему раннього виявлення негативних наслідків 

бізнес-конфліктів у процесі прийняття рішень в умовах невизначеності щодо 

стану перебігу бізнесової діяльності.  

Будь-яка бізнесова діяльність не може розвиватись і досягати позитивних 

результатів, якщо суспільство відноситься до неї нейтрально, або саме 

функціонує невдало чи спонтанно та хаотично. Мета будь-якого бізнесу – це 

створення без перешкод прибутків та у подальшому їх збільшення, уникаючи 

зайвих та непередбачених витрат. Слід вважати, що витрати можуть бути і 

результатом, і пролонгованим наслідком різноманітних бізнес-конфліктів, які з 

часом дестабілізують та повністю руйнують як цілісність і базову стратегію 

підприємницької діяльності, так і її безпеку.  

Сьогоднішній стан підприємницької діяльності у більшості випадках 

залежить від правильного підходу до оцінювання ситуацій, які порушують 

економічний захист господарюючих суб‘єктів та періодично можуть виникати у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі виробничо-господарських структур у 

процесі побудови ділової співпраці з різними партнерами, конкурентами, 

кредиторами тощо. До того ж вітчизняні підприємства, формуючи активні 

взаємовідносини з суб‘єктами ринку на основі сучасних євроінтеграційних 

процесів, прагнуть залучати додаткові інвестиційні кошти, проте, вони 

першочергово мають дотримуватись за допомогою відповідних методів 

оптимізації створення лише оптимальних стосунків, щоб не понести суттєвих 

втрат. Дисбаланс у створених стосунках зароджує різні конфлікти, наслідком 

яких є непередбачувані та неконтрольовані події, хоча перебіг усіх бізнес-

конфліктів можна підпорядкувати правилам раціональності з елементами 

початку і завершення [4, с. 16], причому етап їх завершення буде максимально 

кореспондуватись з ефективною оцінкою економічних результатів 

підприємства. 

Слід враховувати, що не кожен конфлікт можна аналітично виміряти, проте, 

можна запропонувати формалізацію оцінювання його наявності у 

підприємницькому середовищі через запропоновані ознаки виявлення для 

подальшого його уникнення та врегулювання в процесі дії на стан економічної 

безпеки підприємства.  

На спонтанне хаотичне зменшення рівня економічного захисту 

господарюючого суб‘єкта буде впливати: ідентифікація більшої величини 

економічного збитку підприємства, ніж запланована внаслідок конфліктних 

ситуацій; ідентифікація нульової результативності укладених бізнес-угод; 

недосягнення узгодженості та рівності сторін бізнес-угоди; невиконання 

принципу узагальнення ділових стосунків або неможливість диференціювати 

комерційний ризик в результаті укладання бізнес-угод; порушення умови 

домовленостей при перебігу бізнес-угод, тобто неможливість застосування 

багатокритеріальної оптимізації інтересів сторін бізнес-угод [5, с. 106-107]. 

Отже, більшість конфліктних ситуацій зароджуються в підприємницькому 

середовищі внаслідок настання якоїсь несприятливої події та невизначеності, 

що дестабілізує цілісність системи формування економічної безпеки. 
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Розроблення методів оптимізації дозволяє зробити економічний розвиток і 

захист підприємства більш передбаченим та підконтрольним.  

Перспективами подальших розробок слід вважати незупинний пошук та 

розроблення нових методів оптимізації бізнесової діяльності з різними наперед 

вибраними керуючими параметрами, що дозволить постійно удосконалювати 

процес побудови багатовимірних функцій для забезпечення максимальної 

безпеки підприємництва в сучасних ринкових умовах.  
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Алгоритм Coral Reefs Optimization (далее CRO) – это новый мета-

эвристический алгоритм поиска оптимального решения, который основывается 

на принципах размножения кораллов и формирования коралловых рифов, 

предложенный в [1] и [2]. Этот алгоритм заимствует концепции алгоритмов 

эволюционного моделирования и имитации отжига. Фаза поиска решения 

состоит в том, что сначала симулируются три вида размножений кораллов, 

после чего потомство пытается поселиться на других местах, что означает 

борьбу за место, которая позволяет лучшим кораллам (т.е. лучшим решениям 

задачи) выжить. Также присутствует такое явление, как поедание кораллов 

хищниками, которое в конце каждого шага оставляет пустое место в рифе, и, в 

свою очередь, дает возможность худшим решениям выжить. 

Опишем основные понятия алгоритма. Пусть   – это модель рифа, которая 

состоит из mn   клеток. Предполагается, что на клетке )j,i(  ( n,i 1 m,j 1 ) 
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рифа может поселиться коралл 
ijx , представляя одно из решений задачи. На 

первой фазе алгоритма случайным образом на клетки помещаются кораллы, 

при этом некоторые из клеток остаются пустыми, которые в дальнейшем могут 

быть заселены новыми кораллами. Соотношение между свободными/занятыми 

клетками является важным параметром алгоритма CRO, который будет 

обозначаться в дальнейшем как 0p  ( 10 0  p ). Кораллу 
ijx соответствует 

функция здоровья )x(f ij
, которая представляет собой целевую функцию задачи. 

После инициализации начинается вторая фаза – фаза формирования рифа. 

В этой фазе выполняется симуляция размножения кораллов в рифе путем 

последовательного применения различных операторов. Этот последовательный 

набор операторов применяется итеративно, пока не будет выполнено условие 

остановки. Опишем операторы второй фазы. 

1. Размножение кораллов 

Существует три вида размножения: внешнее размножение, в котором 

участвуют две случайно выбранные особи; внутреннее размножение, в котором 

один коралл создаёт потомство, используя мутацию; вегетативное 

размножение – размножение путем дублирования самого себя. 

1.1. Внешнее размножение. На текущем шаге k  выбрать долю bF  кораллов 

рифа, которые будут размножаться. Случайно выбрать пару кораллов из доли 

bF . Каждый коралл путем кроссовера формирует потомство (планулу), которое 

потом выпускается в воду. После этого выбирается следующая пара родителей. 

Если два коралла уже были выбраны в качестве родителей, то они больше не 

могут быть выбраны на текущем шаге. 

1.2. Внутреннее размножение. Теперь на текущем шаге k  могут быть выбраны 

остальные bF1  кораллы для внутреннего размножения. Модель внутреннего 

размножения состоит из формирования планул кораллов с помощью случайной 

мутации. Сформированные планулы потом выпускаются в воду. 

1.3. Вегетативное размножение. При моделировании бесполого размножения 

(почкования или фрагментации), общая совокупность существующих кораллов 

рифа сортируется в зависимости от их значения функция здоровья, из которых 

доля aF  дублирует себя и пытается поселиться на другой части рифа с 

помощью процесса поселения, описанного в пункте 2. 

2. Поселение планул 

Как только на шаге k  обоими способами сформированы все планулы, они 

будут пытаться поселиться на рифе и расти. Сначала для каждой планулы 

рассчитывается функция здоровья. Далее каждая планула будет пытаться 

поселиться на случайную клетку )j,i(  рифа. Если клетка пустая, то коралл 

начинает расти независимо от того, какое у него значение функции здоровья. 

Иначе, если эта клетка уже занята кораллом, новая планула поселится только в 

том случае, если её функция здоровья лучше, чем у существующего коралла. 

Также для планул определено максимальное число maxd  попыток поселиться на 

один из рифов, после maxd неудачных попыток планула будет съедена 

животными рифа. 
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3. Хищничество 

В конце каждого этапа размножения, маленькое количество кораллов рифа 

могут быть поглощены, освобождая таким образом пространство в рифе для 

следующего поколения кораллов. Оператор поглощения применяется с 

небольшой вероятностью dP  на каждом шаге и исключительно к доле dF  

кораллов с наихудшим здоровьем в  . Для упрощения алгоритма параметр dF  

можно поставить равным параметру aF . 

3. Критерий остановки 

Весь процесс, который был описан выше, выполняется итерационно, пока не 

будет достигнуто специальное условие остановки. Критерием остановки, 

например, может быть количество итераций, в течение которых наилучшее 

решение не изменялось. 

Нужно заметить, что оптимальные параметры алгоритма отличаются для 

каждого конкретного случая, поэтому анализ чувствительности параметров 

CRO должен выполняться перед его применением к конкретным 

оптимизационным задачам. Начальный параметр соотношения 

свободных/занятых клеток ( 0p ) должен быть таким, чтобы позволить новым 

худшим решениям иметь достаточную вероятность выживания. Таким образом, 

значение 400 ,p   может быть разумным. С другой стороны, интуитивно 

понятно, что на первых этапах алгоритма вероятность «нападения хищников» 

должна быть близкой к нулю, в то время как на последних этапах, когда риф 

уже почти заполнен кораллами, маленькое значение этого параметра может 

помочь избежать застревания в неоптимальных решениях. Таким образом, 

значение dP  из интервала [0; 0,1] (при условии, что в течение работы алгоритма 

значение этой вероятности линейно изменяется от 0 до 0,1) подходит для 

большинства задач, например, если критерием остановки является 

максимальное количество итераций. Другими важными параметрами являются 

величины aF  и bF . Высокое значение параметра bF  (внешнее размножение) 

является необходимым для того, чтобы обеспечить эффективный поиск, в то 

время как маленькое значение параметра aF  является целесообразным. Таким 

образом, 90.Fb   и 10.Fa   могут быть хорошими начальными значениями 

соответствующих параметров.  

Задача о рюкзаке в общем виде имеет такую формулировку: имеется n 

предметов, для каждого предмета известна его ценность iv  и вес iw , n,i 1 , и 

есть рюкзак определенной вместимости W . Нужно выбрать такое 

подмножество предметов, чтобы их суммарная ценность была максимальной, а 

вес не превышал W . Рассмотрим, как алгоритм CRO может быть применен к 

этой задаче.  

В начале алгоритма генерируется популяция X , состоящая из N  наборов 

предметов 
ijx  (одному набору соответствует один коралл), которые потом 

случайным образом помещаются на сетку mn  , оставляя некоторое количество 

клеток пустыми. Функция здоровья коралла (целевая функция) – суммарная 

ценность предметов.  
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После инициализации переходим к фазе размножения. На первом шаге 

выбирается некоторое подмножество кораллов (доля bF  кораллов из популяции 

X ), из которого два случайно выбранные набора путем кроссовера формируют 

новый набор. Этот набор помещается в множество X  . Остальные кораллы (их 

доля составляет bF1 ) мутируют и также помещаются в X  . Этот процесс 

повторяется до тех пор, пока все наборы не примут участие в размножении.  

На втором шаге каждый коралл (набор) из X   будет пытаться поселиться на 

случайную клетку из  . Если клетка пустая или у нового набора суммарная 

ценность больше, чем у того, который находится на занятой клетке, то старый 

набор в X  заменяется новым из X  . Иначе, например, если после нескольких 

попыток не удалось сесть ни на одну клетку, то набор удаляется.  

На третьем шаге, как только все наборы из X   поучаствовали в заселении, 

доля aF  кораллов с наибольшей ценностью из X  будет дублироваться и снова 

пытаться поселиться на сетку  . На четвертом шаге с вероятностью dP  кораллы 

из доли dF  кораллов с наихудшей суммарной ценностью удаляются со своих 

клеток, оставляя их пустыми. Шаги 1-4 выполняются до тех пор, пока не будет 

выполнено условие остановки. Лучшее из найденных на момент останова 

решений выдается в качестве решения задачи. 
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Економічна ефективність, отримана в результаті розробки, придбання, 

впровадження, модернізації та експлуатації автоматизованої інформаційної 

системи (далі АІС), представляє собою різницю між отриманими доходами від 

системи та витратами на неї. Що стосується витратної частини, то існує безліч 

методів, які використовують для її визначення: сукупна вартість володіння, 

методи, засновані на аналізі грошових потоків, модель ITSM та інші. Інша 
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справа – визначити дохідну частину, формування якої обумовлено за рахунок 

джерел ефективності. 

Джерела ефективності представляють собою напрями економії грошових 

коштів компанії, які виникають від дій із АІС. Однією з проблем оцінки 

економічної ефективності є якраз проблема визначення напрямів, за рахунок 

яких підприємство може отримати економію грошових ресурсів. Немає єдиної 

стандартної методології визначення джерел ефективності. Єдиним підходом є 

порівняння стану системи до впровадження АІС та після. Але треба 

враховувати, який стан система управління підприємства мала до і після, на які 

аспекти діяльності компанії вплинула система. 

Так, розрізняють гомоморфну та ізоморфну системи обробки інформації. 

Ізоморфна система – це система, в якій вхід та вихід є однаковим по 

відношенню до базової системи, тобто інформаційні потоки однакові, 

розрізняються тільки технологія обробки інформації. Відповідно ефект в 

більшій мірі буде помітний у суб'єкта управління, оскільки АІС суттєво не 

впливатиме на функції управління – замінили одну систему на іншу, яка нам 

дає таку саму інформацію на виході.  

Наприклад, в КБ «Приватбанк» частину функцій, яку виконували працівники 

щодо приймання платежів, виконують зараз термінали, або ці операції можна 

здійснювати за допомогою мобільного та дистанційного банкінгу. Прикладом 

також може виступати ситуація, коли компанія вела бухгалтерський облік 

ручним способом, а потім придбала облікову систему, яка робить те саме, що і 

раніше, але швидше та якісніше. За сутністю інформаційні потоки в таких 

системах не змінюються. Такі АІС направлені, як правило, на автоматизацію 

одного або декілька споріднених процесів.  

Аналізувати результати від впровадження АІС в умовах функціонування 

ізоморфної системи оброки інформації не складно. Відповідно джерела 

економічної ефективності визначаються за рахунок: вивільнення ручної праці 

та заміни її автоматизованою, скорочення витрат на паперові носії, зменшення 

кількості помилок, збільшення кількості клієнтів. В цьому випадку мають місце 

інші види ефектів, такі як соціальний, технологічний, психологічний, 

ергономічний та інші. 

Гомоморфна система обробки інформації – це система, в якій входи та 

виходи є різними по відношенню до базової системи, при чому обсяг 

інформації на виході значно перевищує її обсяг на вході. АІС за умови 

гомоморфності охоплюють різні бізнес-процеси, є комплексними та 

інтегрованими. В такому випадку системи мають назву корпоративних 

інформаційних систем. Ефект від таких систем досягається не тільки на рівні 

суб’єкта управління, але й на рівні об’єкта управління, безпосередньо у 

виробництві товарів, робіт, послуг. В цьому випадку має місце непрямий ефект, 

за рахунок якого компанія отримує прибуток або збиток. Тоді джерела 

ефективності залежать від результатів, отриманих в процесі здійснення 

діяльності. Без певної методики важко визначити, як АІС вплинула на ці 

результати. Тому є потреба в розробці методики визначення джерел 

ефективності. 
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Так, джерела ефективності в гомоморфній системі залежатимуть від 

функціональних підсистем корпоративної системи. Тому першим етапом є їх 

визначення та виявлення тих функцій і задач, які система автоматизує. 

На другому етапі необхідно виділити ті джерела ефективності, завдяки яким 

ми отримує ефект. Для підприємств, які займаються схожими видами 

діяльності, функціонують в одній галузі, джерела ефективності є однаковими, 

але їх розмір буде різним. Тому це буде набір загальних джерел, завдяки яким 

підприємство або отримає, або не отримає ефект.  

На третьому етапі встановлюємо зв'язок між джерелами ефективності та 

даними бухгалтерського обліку. Оскільки тільки в обліку можна реально 

виділити ті зміни, які відбуваються на підприємстві з фінансовими, 

матеріальними та трудовими потоками. 

На четвертому етапі проводимо розрахунок річної економії. 

Для оцінки потенційної потужності джерел ефективності доцільно розробити 

автоматизовану інформаційну систему, яка дозволить суб’єктам 

господарювання проводити оцінку з урахуванням конкретних стартових 

вхідних даних і суттєвої для стану підприємства підмножини джерел. 
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Проблема формування системи показників оцінювання, покращення 

інформаційного забезпечення та розроблення методичних підходів до 

вимірювання якості життя населення, що сприятиме визначенню найбільш 

проблемних сфер та прийняттю ефективних управлінських рішень у сфері 

поліпшення якості життя на національному рівні, потребує детального 

дослідження існуючих показників, як об’єктивних, так і суб’єктивних, а також 

можливості та необхідності їх комплексного використання.  

Статистичне вимірювання якості життя дозволяє не тільки проводити 

порівняльний аналіз якості життя різних країн з метою їх позиціонування, а й 

розробляти стратегії державної політики у сфері підвищення якості життя 

населення, на засадах науково обґрунтованих норм і критеріїв, а також 

оцінювати ефективність управлінських рішень за результатами стратегічного 

планування. 

Якість життя – це комплексне, інтегральне поняття, яке визначає і оцінює 

об'єктивні та суб'єктивні характеристики всіх сфер життєдіяльності людини, а 

саме: економічну, соціальну, психологічну, політичну, культурну, в тому числі і 

духовну [2, с. 95].  

Економічні показники розглядають те, що важливе для економіки держави в 

цілому та кожному регіону зокрема. Соціальні показники характеризують те, 

що важливе для суспільства, соціуму в цілому; описують індикатори «першої 

необхідності». Показники з психологічною, політичною, культурною 

складовими, які в більшій мірі є суб’єктивними, розкривають те, що важливе 

для кожного індивіда окремо, та визначають на скільки це важливо.  

Тривалий час рівень та якість життя вимірювалась економічними 

показниками, такими як ВВП, через їх відносну легкість визначення і перевагу 

над іншими, оскільки вони базуються на об’єктивних, кількісних статистичних 

даних. Однак, існують обмеження при визначенні якості життя, які базуються 

виключно на економіці та здатності людей отримувати на ринку ті товари та 

послуги, які вони обирають. Перш за все, економічний прогрес, який був дуже 

важливим у минулому столітті, сьогодні не може гарантувати інші важливі 

аспекти життя, такі як, наприклад, відсутність злочинності чи чисте повітря. 

В деяких випадках економічний прогрес обернено пропорційно впливає на такі 

фактори життя, як вільний час або ж чисте навколишнє середовище, які 

обов’язково мають бути враховані при оцінювані якості життя.  
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Класичним прикладом проблеми об’єктивних (соціально-економічних) і 

суб’єктивних факторів (індикаторів) є парадокс Істерліна. Парадокс Істерліна, 

опублікований в його праці в 1974 р. [3], пояснює, що високі доходи 

корелюють із щастям, але в довгостроковій перспективі зростання доходів не 

корелює з підвищенням щастя. Парадокс Істерліна виявив, що в тій чи іншій 

країні люди з більш високими доходами, частіше повідомляють про те, що 

щасливі. Провівши дослідження в 19 країнах, він встановив, що в усіх 

суспільствах (громадах) особи оцінюють своє матеріальне благополуччя не в 

кількості певних речей, що вони мають, а в тому на скільки ці речі та їх 

кількість близькі до того, що вони повинні мати відповідно до встановлених 

соціальних норм і стандартів.  

Маслоу, створюючи свою теорію мотивацій у 40-і рр. ХХ ст., намагаючись 

пояснити, чому в різний час у людей виникають різні потреби, на найвищий 

рівень у своїй піраміді, що складається з 5 рівнів, поставив потребу у 

самореалізації на найвищу сходинку.  

І парадокс Істерліна, і піраміда Маслоу є підтвердженням того, що 

суб’єктивні фактори є не менш важливими, ніж об’єктивні; вони їх 

направляють, визначаючи, що важливе для суспільства, які прогалини 

необхідно ліквідувати, тим самим забезпечуючи ефективну роботу економіки.  

Відмінною рисою соціальних показників є те, що вони базуються на 

об’єктивних, кількісних статистичних даних, а не на суб’єктивних уявленнях. 

Концептуальна основа соціальних показників використовується при 

вимірюванні та вивчені широкого спектра індикаторів соціальних областей.  

Однією з сильних сторін соціальних показників є об’єктивність. Ці 

показники зазвичай відносно легко можна визначити, до того ж кількісно. Як 

наслідок технічно зручно робити порівняння соціальних показників між 

країнами, регіонами та в часі. Об’єктивність може також означати, що показник 

може бути виміряний з високою точністю і з невеликою похибкою. Іншою 

сильною стороною соціальних показників є те, що вони досить часто 

відображають нормативні ідеали суспільства. Так, швидше за все, люди 

цінують відсутність злочинності та чисте повітря. Сильною стороною 

соціальних показників є і те, що вони охоплюють різні сфери життя, і таким 

чином здатні охопити важливі аспекти життя суспільства, які недостатньо 

відображені в економічних критеріях.  

Разом з тим, соціальні показники мають і недоліки. Перш за все, їм 

характерно помилятися. Відомо, що рівень злочинності занижується в міліції з 

багатьох причин, а, отже, і статистика є недостовірною. Слабкою стороною 

соціальних показників є те, що змінні зазвичай обираються зі спеціальної моди, 

створюючи протиріччя серед дослідників про те, які змінні вибирати та яку 

вагу вони повинні мати.  

Не дивлячись на те, що існує враження ніби «суб’єктивне» асоціюється з 

меншою науковою достовірністю, проте суб’єктивне благополуччя володіє 

адекватною дійсністю, врахування якої у визначені нової норми та моди для 

соціальних показників і їх наступному вимірюванні матиме величезне 

значення. Це допоможе достовірно оцінити ситуацію та розробити напрями для 
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її покращення, підвищивши таким чином стандарти та нормативні ідеали 

суспільства.  

Основною перевагою суб’єктивних показників є те, що вони охоплюють 

досвід, який є дуже важливим для людини. Оскільки більшість об’єктивних 

соціальних показників є непрямими мірами, тому визначення того як і що люди 

думають про умови свого життя, дає можливість отримати важливу додаткову 

оцінку, яку можна використати для оцінювання результатів, виражених 

об’єктивними показниками. Другою сильною стороною суб’єктивних 

показників є те, що, коли на пізніх етапах дослідження виявляється, що 

інформації недостатньо, їх набагато легше змінити, ніж у випадку з 

об’єктивними показниками, оскільки останні зазвичай зібрані джерелом 

(наприклад, державною службою статистики), недосяжним для більшості 

дослідників.  

Суб’єктивні показники мають також свої недоліки. Перш за все, фактори, які 

впливають на висновки не можна повністю усунути. По-друге, суб’єктивні 

показники не можуть повною мірою відображати об’єктивну якість суспільного 

життя в місцевості, тому що вони можуть бути більш залежними від 

температури, клімату та особистого відношення, ніж від соціальних факторів.  

Соціальні, економічні та суб’єктивні показники доповнюють одне одного. 

Паралельне використання об’єктивних і суб’єктивних показників має важливе 

значення з точки зору методологічних причин. Оскільки визначення двох типів 

оцінок (об’єктивної та суб’єктивної) забезпечує отримання достовірних даних і 

реальної адекватної картини життя населення, що, в свою чергу, дає змогу 

визначити напрями покращення тих чи інших сфер життя та визначення чіткої 

політики держави в конкретних напрямах діяльності з метою забезпечення 

стабільного економічного розвитку України та її регіонів. Говорити про 

перевагу того чи іншого методу недоцільно. Тому що жоден з них не є 

вичерпним, і той факт, що кожен з них фіксує різноманітні аспекти соціально-

економічного благополуччя та додаткову інформацію про якість життя 

суспільства, є надзвичайно важливим і необхідним для врахування соціально-

економічних програм уряду. Це допоможе достовірно оцінити ситуацію та 

розробити напрями для її покращення, підвищивши таким чином стандарти та 

нормативні ідеали суспільства.  

Для всебічного вивчення якості життя як об’єкта статистичних досліджень, 

як стратегічної соціально-економічної категорії, що впливає на всі аспекти 

життя суспільства, має бути здійснене комплексне, системне дослідження з 

урахуванням економічних, соціальних і суб’єктивних факторів. Для оцінювання 

якості життя населення, побудови достовірних прогнозів і здійснення 

позиціонування України та міжнародних співставлень, має бути створена єдина 

методика та статистичний інструментарій.  
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На сьогоднішній день реклама виступає як двигун механізму просунення 

культури масового споживання, виконує як інформаційну функцію, так і, свого 

роду, здійснює акцент на здатності товарів та послуг грати дуже знакову роль-

свідчити про успіх, престиж та статус споживача. Реклама стала одним із 

найбільших агентів соціалізації, що неймовірно впливає на розвиток та 

формування гендерної ідентичності суспільства. 

Особливе значення має зовнішня реклама(плакати, вітрини, білборди тощо). 

При цьому, у такому виді реклами використовуються відомі афоризми, стійкі 

асоціації, що таким чином відсилають до загальновідомих знань та гендерних 

стереотипів, тобто маніпулюють змістом та свідомістю. Необмежене 

нав'язування образів і моделей поведінки суспільству через рекламу, що часто 

відбувається на підсвідомому рівні, не є проявом демократичності країни, це 

порушує право людини на її вільний вибір, самовизначення та самобутність 

[1, с. 3]. 

Дуже часто сексизм має фрму натяку на ознаку статі в такій манері, що вона 

геть не пов’язана з контекстом продукту, а також має елементи домінування в 

зображенні особистості, що є сексуальним об’єктом. 

Загалом сексизм – це ідеологія і практика дискримінації людей за статевими 

ознаками. Під сексизмом розуміють обмеження прав або надання привілеїв 

особі або групі в будь-якій сфері на підставі швидше їх статі, ніж певних 

особистих якостей або конкретних вчинків. У патріархальних суспільствах 

(і українське не виняток) сексизм спрямований головним чином на жінок, яких, 

вважають «статтю на другому місці» по відношенню до чоловіків. В рамках 

патріархального дискурсу чоловіче домінування представлено як природне, 

одвічне, а значить – справедливе. Таким чином дискримінаційні практики по 

відношенню до жінок перетворюються у норму, стають звичними, 

загальноприйнятими і непомітними. 

Абсолютну більшість рекламної продукції демонструють та рекламують 

жінки. Можна помітити, що жіноче тіло немов «розчленовується» на частини в 

залежності від вимог товару, який рекламується. Жінку дуже часто 

демонструють, як особу яка дбає лише про свою зовнішність та уявляє себе як 

домогосподарку, а не як гарну та всебічно розвинену особистість. А ось 
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чоловіків навпаки демонструють, як ефектних чоловіків та самовпевнених в 

собі. Також можна помітити, що використання чоловіків в рекламі 

зустрічається набагато рідше. Якщо чоловік та жінка зображені у рекламі 

удвох, то майже завжди таке зображення має відкритий сексуальних характер, 

при чому помітне домінування тієї статі, на представника якої розрахована 

продукція, що рекламується [3, с. 3].  

Проблема сексизму у рекламі в Україні тільки піднімається, тому що однією 

з причин є дуже важкий економічний стан. Досвід інших країн, що борються з 

сексизмом у рекламі показує, що найбільш вдалим є рішення, де є 

налагодженою співпраця між замовниками реклами та виробниками. Оскільки, 

залучивши до процесу прийняття рішень всіх гравців рекламного ринку, можна 

збільшити ефективність впливу. Серед механізмів, за допомогою яких 

саморегулюючі органи можуть впливати на гравців рекламної сфери, можуть 

бути як фінансові санкції до рекламодавців, так і те, що випадки порушення 

робляться публічними й пропонуються на громадський осуд.  

 

Список використаних джерел: 
1. Кись О. Осторожно: сексизм! [Електронний ресурс] / О. Кись // Зеркало недели. – 

2008. – № 21. – Режим доступу до журн. : http://www.zn.ua/newspaper/articles/53893#article.. 

2. Точиленкова Н. Сексизм та гендерні стереотипи в рекламі. Актуальність питання 

[Електронний ресурс] / Н. Точиленкова. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/ukraine/07672.pdf.  

3. Чубай М. Сексизм – що це таке? [Електронний ресурс] / М.Чубай. – Режим доступу : 

http://www.reporter.rovno.ua/region/684.  

4. Куніцин Г. Саморегулювання проявів сексизму в рекламі – українські реалії 

[Електронний ресурс] / Г. Куніцин. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/ukraine/07672.pdf.  

 

 

 

  



140 

НАПРЯМ 15. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 

 

ВПЛИВ ЯКОСТЕЙ І РИС ХАРАКТЕРУ  

НА ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ БУХГАЛТЕРА 

 

Дарміць Ростислав Зеновійович 
старший викладач кафедри менеджменту  

і міжнародного підприємництва 
Інституту економіки і менеджменту 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Костюшко Вікторія Віталіївна 
студентка 

Інституту економіки і менеджменту 
Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Практично, кожен фахівець, влаштовуючись на роботу, припускає, що в 

організації повинні бути шанси для зростання (у професійному і, як наслідок – 

кар’єрному сенсі цього слова) за відповідних умов, обставин та чинників 

впливу. 

Професійне зростання (ПЗ) – це зростання професійних знань, умінь і 

навичок, визнання професійним співтовариством результатів праці людини, 

авторитету у конкретному виді професійної діяльності. 

Серед науковців панує думка, що для успішного професійного зростання слід 

розпочати з урахування таких моментів, як: 

 Правильний вибір професії. Якщо свою діяльність фахівець почав не за 

власним бажанням, а в силу певних сторонніх обставин, то ПЗ буде дещо 

ускладнене. Лише велика подальша зацікавленість людини у своїй професії 

здатна спонукати до розвитку власних навичок та умінь, набуття нових знань і 

досвіду. 

 Відповідний рівень освіти. Враховуючи ускладнення умов господарської 

діяльності економічних суб’єктів та виникнення нових її форм, слід зазначити, 

що для професійного розвитку бухгалтера самих лише якостей замало, потрібно 

мати і відповідні знання: законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, 

методичні та нормативні матеріали з організування бухгалтерського обліку та 

складання звітності; форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві 

тощо. 

 Відповідні якості та риси характеру, щоб відмінно виконувати свої 

обов’язки та уміло застосовувати знання, набувати і застосовувати досвід. 

Характер (грецьк. – відмінна риса, знак чи печатка) – структура стійких, 

порівняно постійних психічних властивостей, що визначають особливості 

відносин і поведінки особистості. Не варто плутати чи поєднувати таких два 

поняття як якості і риси характеру. Під поняттям «риси характеру» розуміють 

складні індивідуальні особливості, досить показові для людини, які дають 
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змогу з певною вірогідністю передбачати її поведінку в тому чи іншому 

конкретному випадку. Якість характеру – це стійкий стереотип поведінки, 

привитий індивіду з дитинства. Таким чином, стає зрозуміло, що людина 

поводиться певним чином лише тому, що так звикла. Також відіграють важливу 

роль здібності працівника – це індивідуально стійкі психічні властивості 

людини, що визначають її успіхи у різних видах діяльності. Зв’язок характеру і 

здібностей виражається у тому, що формування таких рис характеру, як 

працьовитість, ініціативність, рішучість, організованість, наполегливість, 

відбувається в тій же діяльності працівника, у якій формуються і його 

здібності (н.: у процесі праці, як одного з основних видів діяльності 

розвивається, як здатність до праці, так і – працьовитість як риса характеру) [4]. 

Звичайно, існує маса загальновідомих якостей, які сприяють ПЗ, однак 

англійські фахівці з управління Майкл Вудкок і Дейв Френсіс пропонують свій 

перелік якостей сучасного менеджера, серед яких [2, с. 21]: 

- самоконтроль та вміння вирішувати проблеми; 

- розумні особисті цінності та чіткі особисті цілі; 

- акцент на постійне особистісне зростання; 

- винахідливість і здатність до інновацій; 

- висока здатність впливати на трудове оточення; 

- знання сучасних управлінських підходів; 

- здатність керувати, навчати і розвивати підлеглих. 

В переліку якостей особистості, що забезпечують успішність виконання 

професійних обов’язків, Міжнародною федерацією бухгалтерів було 

виокремлено відповідні якості, які притаманні саме бухгалтеру (рис.) [1]. 

 

Рис. Якості особистості, необхідні для успішної професійної реалізації  

у бухгалтерській діяльності 

 

Якості особистості для успішного виконання професійних обов’язків 

бухгалтера 

Особисті риси Здібності 

- відповідальність 

- обов’язковість 

- „педантизм” у роботі 

- наполегливість 

- чесність 

- акуратність 

- емоційно-психічна стійкість 

здатність до самоконтролю 

- справедливість 

- освіченість 

- своєчасність  

- високий рівень математичних 

здібностей 

- здатність до аналізу, синтезу, 

узагальнення отриманої інформації 

- розвинута концентрація, стійкість 

та переключення уваги 

- розвинута короткочасна і 

довготривала пам’ять 

- здатність тривалий час займатися 

одноманітним видом діяльності 

- схильність до роботи з документами 

та цифрами 

- посидючість, терплячість 

- навички роботи на ПК 
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Бухгалтер – керівник операційних робітників, контролер законності і 

правильності здійснення фінансових операцій [3]. За своєю суттю бухгалтер – 

це скрупульозна і відповідальна посада, яка вимагає знань і затрат часу на 

якісне виконання роботи. 

Згідно з найбільш розповсюдженою точкою зору фахівців в сфері 

менеджменту, вимоги, які ставляться до сучасного менеджера-економіста, 

можна об’єднати у три групи: професійні, особисті, ділові. Саме на перетині 

професійних та ділових якостей формуються ті характеристики, які забезпечать 

ПЗ бухгалтера. 

Перш за все, бухгалтер повинен бути відповідальним, мати прогностично-

аналітичний склад розуму, математичні здібності, бути посидючім і 

скрупульозним. Окрім того, необхідні перманентна, висока концентрація уваги 

і вміння зберігати таємниці, оскільки часто бухгалтер володіє інформацією, що 

має статус конфіденційної або комерційної таємниці. 

Водночас, для успішного ПЗ слід звернути увагу на такі якості бухгалтера: 

1. Уміння організовувати і розподіляти час. Будь-яка професія потребує 

затрат часу, але, бухгалтер – це одне із тих професійних спрямувань, де 

більшість працівників притримуються стилю життя «24-0-0». Тобто працюючи 

практично цілодобово (24 год.), не залишається часу ні на родину (0), ні на 

дозвілля (0). Звісно, для підприємства добре, коли найманий працівник 

захоплюється своєю роботою і не помічає часу, але варто володіти мистецтвом 

тайм-менеджменту: відпочивати і відволікатись від роботи важливо, адже 

позитивно впливає на продуктивність працівника і його світосприйняття. 

2. Аналітичність та комплексність. Бухгалтер має прогнозувати усі етапи 

будь-якої діяльності (н.: перспективи від потенційної угоди чи домовленості з 

бізнес-партнером для підприємства). Аналізуючи пропоновані проекти, 

бухгалтер повинен прораховувати на кілька кроків вперед, що безумовно, є 

складовою розвитку професійної майстерності. 

3. Прагнення до самовдосконалення. Якщо працівник внутрішньо не прагне 

розвиватись та самовдосконалюватись (вивчення практики ведення бухгалтерії 

на прикладі всесвітньо відомих підприємств, іноземні мови, додаткові тренінги 

та семінари тощо), складно сподіватись на якісне ПЗ. 

4. Вміння працювати під тиском. Бухгалтеру як нікому слід розумно 

оцінювати власні свої можливості, коли, зазвичай наприкінці звітних періодів, у 

стислі терміни потрібно виконати максимальний обсяг робіт. В умовах 

скрупульозних вимог до якості виконання завдань бухгалтеру часто доводиться 

витримувати емоційні та організаційні впливи, а також цейтнот. 

Безпомилковість та професійна витримка безперечно сприятимуть ПЗ та 

підвищенню рівня конкурентоздатності працівника як в межах організації, так і 

на ринку праці. 

Отож, успішне професійне зростання сучасного бухгалтера неможливе без 

постійного моніторингу та цільового розвитку конкретних якостей і рис 

характеру особистості власноруч та за сприяння працедавця. 
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Стратегію розглядають як обґрунтування перспективних орієнтирів 

діяльності підприємства на основі оцінювання його потенційних можливостей і 

прогнозування розвитку зовнішнього середовища, а також як генеральний 

напрямок розвитку підприємства, який забезпечує узгодження його цілей і 

можливостей та інтересів усіх суб’єктів. Проблема сучасної практики 

стратегічного управління вітчизняними підприємствами полягає у формалізації 

стратегії, а саме у переході від формулювання стратегії розвитку на 

абстрактному рівні до конкретних числових показників діяльності. Для цього 

необхідно її описати системою показників виміру і оцінки. В цьому контексті 

виправданим підходом успішного управління підприємством є використання 

системи керування ефективністю бізнесу.  

Тривалий період часу керівники використовували системи керування 

ефективністю бізнесу з метою підвищення виключно операційної ефективності 

(покращення якості продукції, скорочення часу виконання замовлення, 

скорочення виробничого циклу, зниження собівартості). Однак в результаті 

процесу еволюційної адаптації їх до розвитку ринкових умов, сьогодні системи 

керування ефективністю бізнесу дозволяють відслідковувати виконання 

стратегічних ініціатив керівництва, виділяючи при цьому ключові процеси, що 

впливають на стратегію і оцінювати їх ефективність. 

До систем керування ефективністю бізнесу (Business Performance 

Management, BPM) відносять модель піраміди ефективності (Performance 

Pyramid) МакНейра, Р. Ланча, К. Кроссома, модель оцінки ефективності 

діяльності і росту (Effective Progress and Performance Mesurement, ЕР2М) 

К. Адамса і П. Робетса, систему показників відповідальності Accountability 

Scorecard (ASC) Ф. Ніколса, збалансовану систему показників (Balanced 
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Scorecard, BSC) Р. Каплана та Д. Нортона та інші. Їх особливість полягає в 

тому, що управління діяльністю підприємства здійснюється на основі аналізу і 

моніторингу ключових показників ефективності (Key Performance Indicators). 

Ключові показники діяльності – система показників, яка оцінює ступінь 

досягнення стратегічних цілей підприємства. При виборі ключових показників 

ефективності необхідно враховувати всі особливості стратегії підприємства, 

місії та стратегічного бачення. Основна перевага системи ключових показників 

ефективності – візуалізація стратегії. Ключові показники ефективності 

трансформують стратегічні цілі з площині теорії в практичну площину. Вони 

включають [1]: організаційні метрики (organizational metrics) – такі, як 

задоволеність клієнтів; фінансові показники (financial metrics), як виручка, 

рентабельність і грошовий потік; процесні метрики (process metrics), – 

продуктивності, якості і затримки процесу. 

Всі названі моделі системи керування ефективністю бізнесу мають декілька 

спільних рис: цільовий підхід до управління, що пронизує всю організацію; 

використання панелі індикаторів для моніторингу процесів; визначена 

послідовність дій; взаємозв’язок між стратегічним і оперативними рівнями 

управління, прив’язка показників до системи мотивації менеджерів і інших 

працівників. До переваг їх використання віднесено: проста структура для опису 

стратегічних задач та моніторингу діяльності; розуміння сутності стратегії 

через розробку методології та пошук коефіцієнтів; створення схеми для 

формування зверху вниз стратегії за всіма ієрархічним рівням; доведення 

стратегії до співробітників організації, узгодження зі стратегією завдань 

підрозділів і персональних цілей співробітників; ув’язування стратегічних 

завдань із довгостроковими цілями й річним бюджетом; виявлення й 

координація стратегічних ініціатив; встановлення зворотного зв’язку для 

коригування стратегії. 

Таким чином, моделі системи керування ефективністю бізнесу є дієвою 

системою стратегічного виміру. Вони виконують функцію моніторингу 

потрібних для управління і контролю за виконанням стратегії ключових 

показників у взаємопов’язаному та цілісному вигляді, яких не можливо знайти 

в бухгалтерському обліку чи іншій інформаційній системі підприємства. 

Реалізація стратегії з допомогою більшості розглянутих моделей 

здійснюється в такій послідовності: корпорація – господарські підрозділи-

структурні підрозділи – індивідуальний рівень. Такий підхід дає можливість 

побудувати місток між стратегічним і операційними рівнями управління, а 

також між зонами колективної і індивідуальної відповідальністю.  

Використовуючи системи керування ефективністю бізнесу менеджери 

отримують відповіді на такі питання: за рахунок чого підприємство створює 

свою вартість, які процеси є ключовими в діяльності, який рівень кваліфікації 

персоналу і використовуваних технологій, яка їх відповідність обраній 

стратегії, які інвестиції необхідно здійснити в розвиток підприємства для 

досягнення довгострокових цілей.  
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Таким чином, моделі системи керування ефективністю бізнесу можуть 

успішно використовуватись як для формалізації опису стратегії так і для її 

реалізації. 
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Формирование персонала организации предполагает наем нового персонала 

на предприятие. Наем является достаточно дорогостоящим и длительным 

процессом. Прежде чем начать работу предприятие на приобретение нового 

сотрудников затрачивает значительное количество финансовых и временных 

ресурсов, одним из которых является адаптация. 

Адаптация – это процесс взаимного приспособления работника к 

организации и организации к работнику. Обычно большинство новых 

сотрудников, приступая к деятельности на новом рабочем месте или приходя в 

новую организацию, стараются проявить себя с лучшей стороны. Однако 

трудовая деятельность на новом рабочем месте может быть связана с 

негативными моментами [1]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0470095881
http://www.management.com.ua/strategy/str048.htm
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Целями адаптации персонала являются: 

 уменьшение начальных издержек; 

 снижение уровня неопределенности у нового персонала; 

 уменьшение текучести кадров; 

 экономия времени руководителя и сотрудников; 

 развитие положительного отношения к работе. 

Как правило, процесс адаптации проходит четыре этапа: 

1. Оценка степени подготовленности новых кадров для разработки 

эффективной программы адаптации.  

2. Ориентация на месте, а именно практическое знакомство работника со 

своими непосредственными обязанностями и требованиями, которые к нему 

предъявляются.  

3. Сама адаптация.  

4. Начало работы.  

Сотрудник заинтересован, чтобы процесс адаптации прошел наиболее 

быстро, потому что он несет как моральные потери, связанные со страхом 

неудачи на новой работе, так и материальные, связанные с низким уровнем 

заработной платы во время адаптационного периода [2]. 

Беря во внимание, что каждый человек, каждый сотрудник это 

индивидуальность, со своими чертами характера в адаптации применяются три 

основных подхода: 

1. «Оптический» подход, как правило, выражается в словах «начинайте 

работать, мы на вас посмотрим, а там будем обсуждать оплату и полномочия». 

2. «Армейский» подход заключается в выражении «трудно в учении, легко в 

бою».  

3. «Партнерский» подход обычно используют организации, имеющие 

большой и разнообразный опыт найма сотрудников [3]. 

Наряду с общими требованиями к процессу адаптации, в разных странах, 

имеются свои особенности. 

Так, японский менеджмент и в частности процесс адаптации персонала, 

основаны на коллективизме, использовании морально-психологических 

методов воздействия на личность.  

Японский менеджмент можно охарактеризовать как стремление к 

улучшению человеческих взаимоотношений, которое включает в себя: 

согласованность, моральные качества служащих, стабильность занятости и 

гармонизацию отношений между рабочими и управляющими. 

Американскому управлению свойственно то, что хороший руководитель 

небольшой компании общается со своими подчиненными напрямую и 

согласовывает с ними производственные вопросы. Это дает возможность 

сотруднику за время адаптации легче и быстрее влиться в работу и коллектив. 

Если в компании существует четко сформулированная цель, то она способна 

эффективно мотивировать сотрудников и придать им уверенности в важности 

выполняемой работы. В американских компаниях считается, что каждый 

сотрудник уникален и к каждому следует применять индивидуальный метод 
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управления. Для подчиненных важно, оказывает ли им помощь руководитель в 

повседневных делах, предоставляет ли им возможность карьерного роста.  

Анализ особенности адаптации персонала в Украине показывает, что система 

адаптации и стимулирования персонала во многих компаниях не достаточно 

разработана. На основе этого возникает много типичных ошибок, среди 

которых можно выделить следующие: 

 руководство часто пытается экономить на сотрудниках, выплачивая, к 

примеру, минимальную плату за период стажировки или не оплачивают ее; 

 пренебрежение работниками низшего звена и не совершенствование 

адаптации этого персонала [4]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что адаптация – это важнейший из 

процессов в управлении персоналом, непосредственно влияющий на 

производительность и качество работы новых сотрудников, атмосферу в 

коллективе, отношение к работе и коллегам. Для повышения эффективности 

адаптации сотрудников, необходимо правильно организовывать этот процесс. 

При этом важно учитывать национальные особенности адаптации персонала. 
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