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ЧАСТИНА 1 

НАУКОВІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ 

ВЧЕНИХ 

 

Андрейків Тетяна Ярославівна, 

к.е.н., доц. кафедри фінансів, кредиту та страхування 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В УКРАЇНІ 

Діяльність суб’єктів господарювання в системі ринкової економіки не 

можлива без періодичного використання різноманітних джерел залучення 

фінансових ресурсів. При недостатності власного капіталу та відсутності 

виручки від попередніх реалізацій неможливе ведення фінансово-господарської 

діяльності без додаткових вкладень коштів. 

В економіці відомі два зовнішніх джерела залучення грошових коштів: 

бюджетні асигнування та кредитування. 

Бюджетні асигнування можливі для обмеженого кола суб’єктів 

господарювання, тому не розглядається як загальний спосіб засіб притоку 

грошових коштів. Таким чином, кредит справедливо можна вважати єдиним 

реальним зовнішнім джерелом грошових коштів. 

З економічного погляду, кредит – це форма позичкового капіталу (в 

грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і 

обумовлює виникнення кредитних відносин. Кредитні відносини функціонують 

у системі економічних відносин,в основі яких лежить рух особливого виду 

капіталу – позичкового капіталу. Кредитні відносини – це відособлена частина 

економічних відносин, пов'язана з наданням вартості (коштів) у позику і 

поверненням її разом із певним відсотком [2, с.11]. 

Обслуговуючи інтереси суб'єктів господарювання, кредит опосередковує 

зв'язки між державою, банками, товаровиробниками та населенням. Крім того, 

кредит створює сприятливі умови для розвитку всіх сфер і галузей національної 

економіки України, скільки він є важливим джерелом поповнення фінансових 

ресурсів підприємств, капітальних вкладень, і займає вагому частку у 

реструктуризації економіки та інвестиційній діяльності.  

Кредит як форма руху позичкового капіталу об'єднує в собі два процеси 

[3]:  

1) акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів;  

2) вкладення, або розміщення, цих коштів.  

В умовах розвинутого ринкового господарства кредит є обов'язковим 

атрибутом механізму господарювання для всіх суб'єктів господарювання. 

На сьогоднішньому етапі розвитку економіки одну з найважливіших ролей 

у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський 

кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної 

господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери 
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господарювання. 

Успішне провадження банківського кредитування є запорукою надійного і 

стійкого функціонування комерційних банків на фінансовому ринку, оскільки 

саме банкам належить провідна роль у кредитуваннів сучасних умовах. Тому на 

сучасному етапі розвитку України темпи та стійкість економічного зростання 

залежать від здатності банківської системи забезпечувати потреби суб’єктів 

економіки необхідними кредитними ресурсами. 

Економічна ситуація в Україні в 2014 році значно погіршилася. 

Спостерігалося стрімке падіння обсягів виробництва всіх основних видів 

економічної діяльності, крім сільського господарства. Відбувалося зростання 

інфляційного тиску на економіку, що супроводжувалося падінням реальних 

доходів населення тавідповідно зниженням його купівельної спроможності. 

Серед основних факторів, що зумовлювали негативні економічні тенденції 

в 2014 році, були анексія АР Крим та воєнні дії на сході країни, розрив 

міжрегіональних зв’язків, звуження як зовнішнього,так і внутрішнього попиту 

на продукцію вітчизняних виробників, скорочення державного фінансування, 

погіршення фінансових результатів підприємств тощо [1]. 

У першому півріччі 2016 р. кредитування було обмеженим, але дещо 

пожвавилося у другій половині року, значною мірою у результаті кредитування 

держмонополій державними банками. Валові гривневі кредити суб’єктам 

господарювання зросли на 87 млрд. грн. (+27%), а в іноземній валюті 

скоротилися на 4.1 млрд. дол. США у еквіваленті, що частково пояснюється 

перекредитуванням у гривні. Кредитування населення також зменшилося. За 

слабкого кредитування банки нарощували портфель державних цінних паперів. 

Сукупна частка вкладень банків у цінні папери, що рефінансуються НБУ 

(ОВДП та депозитні сертифікати НБУ) на початок 2017 року становила 24.6% 

чистих активів сектору [4]. 

Протягом 2014–2016 рр. закріпилися тенденції незмінностіосновних 

показників кредитної діяльності українських банків,посилення їх негативного 

впливу на процеси економічного розвитку, підвищення недовіри до банківської 

системи. Частка банківських кредитів у ВВП станом на 01.01.2015 р.становила 

64,23%, що є непрямою ознакою активізації кредитних вкладень комерційних 

банків у напрямку кредитного забезпечення підприємницької діяльності. Проте 

за 2014-2016 рр. у порівнянні з попередніми роками їх частка зменшилася на 

22,03% [4]. 

Як свідчать результати проведеного аналізу, очевидним є те, що більш 

вагомий вплив на розвиток національної економіки мають кредити суб’єктів 

господарювання, обсяги яких значно перевищують обсяги кредитів, наданих 

фізичним особам. Протягом 2016 р. обсяг клієнтського кредитного портфелю 

скоротився на 0,4% (3,85 млрд. грн.) та станом на 01.01.2017 р. відповідав 

1005,92 млрд. грн. проти 1009,77 млрд. грн. на початок року. Скорочення 

загального обсягу кредитного портфелю відбувалося внаслідок зменшення 

протягом року суми кредитів, наданих фізичним особам. За підсумком 2016 р. 

їх обсяг знизився на 11,3% до 158,8 млрд. грн.Кредити, надані суб’єктам 
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господарюванням за підсумком року навпаки збільшилися на 1,98% та на 

початок 2017 р. досягли 847,09 млрд. грн.[1]. 

За 2014-2016 рр. прослідковується переважання частки кредитів, наданих 

суб’єктам господарювання. Обсяг залишків за цими кредитами на кінець 2016р. 

збільшився на 5,5% порівняно з обсягом на кінець 2014 р. та становив 

847,1млрд грн, або 84,2% від загального обсягу наданих кредитів в економіці 

України. Кредитування суб’єктів господарювання відбувалося переважно 

завдяки кредитам у національній валюті, які у 2014-2016 рр. зросли на 51,9%, а 

кредити в іноземній валюті за цей же період для суб’єктів господарювання 

зросли на 24,9%. 

Корпоративний клієнтський кредитний портфель за підсумком 2016 р. 

представлений переважно коротко- та середньостроковими кредитами в 

національній валюті нефінансовим корпораціям. 

Кредитний портфель суб’єктів господарської діяльності за видами 

економічної діяльності був представлений переважно кредитами, наданими 

представниками сфери «Переробна промисловість» та «Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів».  

Кредитна активність банківських установ продовжує залишатись 

невисокою, що обумовлено обмеженим колом надійних позичальників, 

високим рівнем невизначеності щодо подальшого економічного розвитку та 

високою вартістю кредитного ресурсу. 

За результатами 2016 р. середнє значення відсоткової ставки за кредитами, 

наданими суб’єктам господарювання, складало 17,5% в національній валюті та 

8,0% в іноземній валюті (20,6% та 6,9% відповідно на 01.01. 2016 р.) [1]. 

Зниження облікової ставки НБУ супроводжується також поступовим 

зниженням вартості кредитного ресурсу на внутрішньому ринку. Загалом, 

відсоткові ставки за кредитами комерційних банків в Україні залишаються на 

досить високому рівні.  

Загалом надання кредитів є найпоширенішою банківською операцією, що 

генерує основну частину доходів банку. Аналіз ситуації, яка склалася у 

банківській системі свідчить про надзвичайну ризиковість кредитної діяльності 

банків, оскільки багато банків зазнало фінансового краху [1]. 

Упродовж 2014-2016 рр. кредитна активність банківських установ була 

низькою, що обумовлено скороченням ресурсної бази, погіршенням 

кредитоспроможності позичальників та високим рівнем невизначеності щодо 

подальшого економічного розвитку, що, в свою чергу, змушує банківські 

установи більш прискіпливо відноситись до фінансового стану потенційних 

позичальників або й взагалі призупинити на деякий час кредитування. Загалом, 

збільшення обсягу клієнтського кредитного портфеля впродовж 2014-2016 рр. 

відбувалось в зв’язку з суттєвою девальвацією національної валюти, що, в свою 

чергу, відобразилось на збільшенні кредитних залишків в гривневому 

еквіваленті.  
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО 

ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КЛІЄНТІВ 

В умовах технологічного розвитку все гострішим постає питанням 

обробки, передачі та захисту персональних даних. Саме тому, ближче 

ознайомлення з локальними та міжнародними вимогами з питань захисту даних 

є надзвичайно актуальним. 

Для України тема персональних даних не є новинкою, проте на практиці 

вимоги законодавства чи світових практик використовують лише великі 

корпорації, які знаходяться під постійним контролем регулюючих органів. 

Сьогодні ми маємо один з основних законів, який регулює дане питання – 

Закон України «Про захист персональних даних» [3], який набув чинності 1 

січня 2011 року. 

Враховуючи досвід функціонування системи захисту персональних даних в 

Україні, 3 липня 2013 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

системи захисту персональних даних» [4], який набув чинності 1 січня 2014 

року. Цим Законом з метою забезпечення незалежності уповноваженого органу 

з питань захисту персональних даних, як того вимагає Конвенція Ради Європи 

про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, 

повноваження щодо контролю за додержанням законодавства про захист 

персональних даних покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. 

Також додатковою ланкою у процесі захисту персональних даних є Закон 

України «Про банки і банківську діяльність» [5], а саме Глава 10 «Банківська 

таємниця та конфіденційність інформації». Цим законом накладаються 

додаткові обмеження по розголошенню персональних даних, які стали доступні 

банку у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності та за згодою об’єктів 

персональних даних. Для банків також важливо виконувати вимоги 

материнських структур, якщо вони знаходяться в банківській групі. Часто такі 

вимоги є дещо жорсткішими, ніж локальні вимоги, у нашому випадку – 

Верховної Ради України. 

http://rurik.com.ua/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Zoryana/Мои%20документы/Downloads/Лагутін%20В.%20Д.%20Кредитування:%20теорія%20і%20практика
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У країнах Євросоюзу питаннями захисту персональних даних громадян 

дуже активно піклуються уже кілька років. Так, основним документом, який 

зобов’язував організації витримувати норми захисту та виконувати передбачені 

правила, була Директива Європейського Союзу з Захисту даних (95/46/EC), 

прийнята ще у далекому 1995 р. На зміну цій директиві прийшло Положення 

Європейського Союзу «Загальне положення про захист персональних даних» 

(2016/679), прийняте 27 квітня 2016 р., або скорочено – GDPR. Положення 

вступить в силу 25 травня 2018 року, що залишає обмаль часу для 

впровадження усіх його вимог [2]. 

GDPR містить кілька основних моментів, відмінностей від уже існуючої 

Директиви і тим самим робить жорсткіші умови роботи з персональними 

даними громадян Євросоюзу. 

Першим відмінним фактором є те, що GDPR обов’язкова до виконання не 

лише організаціями, які є резидентами країн ЄС, але й іноземними компаніями, 

які використовують персональні дані громадян ЄС. Це в свою чергу спрощує 

вимоги через свою однорідність незалежно від територіальної приналежності 

компанії, але також несе в собі більші затрати на приведення роботи у 

відповідність до нових вимог. Влада ставить також жорстку умову у вигляді 

штрафу за порушення документу, рівного 20 млн. євро або 4% зведеного 

міжнародного доходу корпорації, в залежності від того, яка цифра буде 

більшою (тобто якщо фірма діє в Україні, але відноситься до групи компаній, 

які отримують доходи в Китаї, Індії, Європі і т.д. – штраф буде зі зведеної суми 

доходів по усіх ринках присутності). 

Другим важливим моментом є створення Регулюючого органу у кожній 

країні ЄС, який буде відповідальний за імплементацію законодавства та 

моніторинг його виконання у своєму регіоні. Кожна компанія повинна 

звітуватися про виконання GDPR до відповідного регулюючого органу 

(Supervisory Authority), які будуть співпрацювати між собою у межах ЄС. Якщо 

компанія представлена у кількох країнах Євросоюзу – звітуватися необхідно до 

тієї SA, де представлена штаб-квартира Групи. Також буде створено 

Європейську раду з захисту персональних даних (EDPB), яка буде 

координувати роботу SAs. Винятком будуть дані, які стосуються питань 

національної безпеки та запобігання безробіттю – в цьому випадку дані будуть 

суб'єктом локальних нормативних вимог [2]. 

Вимоги щодо повідомлення клієнтів про їхні персональні дані 

залишаються і у GDPR, та є дещо розширеними. Такі повідомлення обов’язково 

повинні містити час обробки персональних даних та мету такої обробки. 

Автоматична обробка даних тепер є об’єктом для скарг, оскільки клієнти 

отримали змогу опротестовувати рішення прийняті щодо них, базуючись на 

суто технічних алгоритмах. Також важливим моментом є вимога забезпечити 

можливість захисту персональних даних у момент розробки бізнес-процесу або 

програмного комплексу.  

Новою вимогою тепер також є Аналіз впливу на захист персональних 

даних (Data Protection Impact Assessments) [1]. Такий аналіз повинен 
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проводитись у випадках, коли конкретні ризики мали вплив на права та свободи 

суб’єктів персональних даних. Аналіз ризиків та розробка заходів по їх 

мінімізації є обов’язковими, більше того ризики з найвищим ступенем впливу 

повинні попередньо узгоджуватись з органами захисту даних. 

Згода на обробку персональних даних напевно одна з ключових вимог 

перед початком їх обробки. Для забезпечення належного контролю та 

виконання Положення в кожній організації повинен бути призначений Офіцер з 

захисту персональних даних (Data protection officer).  

Останнім і напевно найскладнішим у впровадженні правилом GDPR буде, 

так зване, «Право на видалення» (Right to erasure). Попереднє «право бути 

забутим» тепер замінено жорсткішим правом на видалення, яке визначає GDPR. 

По своїй суті це правило забезпечує суб’єктам персональних даних вимагати 

видалити персональні дані, які стосуються їх або будь-яким чином не 

відповідають вимогам законодавства, в тому числі, якщо порушують цілі 

використання, зазначені у Згоді, або у випадках, коли законні інтереси 

Контролера перетинаються з інтересами суб’єкта та його фундаментальними 

правами та свободами, забезпеченими законодавством з питань захисту 

персональних даних. 

Підсумовуючи, можна сказати, що нові вимоги Євросоюзу в сфері захисту 

даних є значно жорсткіші і з точки зору самих вимог, і з точки зору 

відповідальності за їх порушення.  
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кризи зумовило нестійкість фінансового стану переважної більшості 

підприємств, неефективність діяльності, що й визначило низький рівень їх 

фінансової безпеки. Водночас, досягнення досить високого рівня фінансової 

безпеки підприємствами в агресивному економічному середовищі є необхідним 

не тільки для забезпечення їх економічного зростання, а й умовою подальшого 

існування. Зважаючи на потенційну циклічність негативних причинно-

наслідкових зв’язків у забезпеченні фінансово-економічної безпеки 

підприємств, її існування є можливим за рахунок гнучкості механізму та 

послідовності довгострокової реалізації системи заходів, спрямованих на 

забезпечення здатності протистояти несприятливим зовнішнім впливам. Відтак, 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств повинно мати 

стратегічний характер. 

Стратегічне управління повинно стосуватися всіх напрямів діяльності 

підприємства, зокрема й фінансово-економічної безпеки, незважаючи на те, що 

в умовах нестабільності соціально-економічного та політичного середовища 

належне управління безпекою ускладнене низкою проблем, передусім такими, 

як нестабільність економіки та її державного регулювання, недосконалість і 

нестабільність правового середовища, значна тінізація ринку і тиск з боку 

більш потужних конкурентів включно з недобросовісними, прояви рейдерства, 

недостатність фінансового забезпечення та багато ін.  

При стратегічному управлінні підприємством потрібно враховувати [1]:  

- циклічність розвитку та особливості трансформацій вітчизняної 

економіки, від чого залежить вибір інструментів, методик і моделей безпеки 

підприємства;  

- необхідність використання системного, ситуаційного та цільового 

підходів при виборі стратегічних пріоритетів розвитку, що в умовах 

невизначеності зовнішнього середовища дозволяє окреслити перспективи 

розвитку з врахуванням ризиків;  

- перевірені практикою методи, інструменти і моделі стратегічного 

управління.  

Визначальні завдання фінансово-економічної безпеки у процедурі 

стратегічного планування розвитку підприємства полягають в оцінці рівня й 

описі характеристик стану безпеки за кожною стратегічною альтернативою, 

дослідженні ризиків і чинників впливу на реалізацію стратегії, узгодженні 

обраної стратегії розвитку підприємства з основами його життєдіяльності при 

формуванні кінцевої стратегії, моніторингу стану безпеки та врахуванні його 

зміни при коригуванні економічної стратегії розвитку.  

Стратегія фінансово-економічної безпеки – це розроблення 

довгострокового плану для забезпечення реалізації мети, завдань та досягнення 

цілей підприємства, зокрема забезпечення фінансової та економічної безпеки, а 

також планування розподілу ресурсів в умовах постійної нестабільності 

зовнішнього середовища та адаптації до нього, для захисту цього підприємства 

від впливу загроз, ризиків і досягнення нормального та безпечного його 

функціонування [2].  
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Стратегія фінансової безпеки підприємства має бути безпосередньо 

пов’язана з загальною та фінансовою стратегією підприємства. Домінантними 

сферами забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є стратегії: 

 забезпечення росту прибутковості його власного капіталу; 

 формування фінансово-економічних ресурсів; 

 фінансово-економічної стабільності; 

 безпеки інвестиційної діяльності; 

 нейтралізації фінансово-економічних ризиків; 

 безпеки інноваційної діяльності; 

 захисту його конкурентної позиції; 

 антикризова стратегія. 

Стратегія фінансово-економічної безпеки включає методи та практику 

формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової 

стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Стратегія фінансово-

економічної безпеки передбачає визначення довгострокових цілей  фінансової 

діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі цієї стратегії 

мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та 

спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. 

Розробляючи стратегію, слід ураховувати динаміку макроекономічних 

процесів, тенденцій розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливостей 

диверсифікації діяльності підприємства.  

На підставі стратегії визначається фінансова політика підприємства за 

основними напрямками фінансової діяльності: податкова, цінова, 

амортизаційна, дивідендна, інвестиційна. У процесі розробки стратегії 

забезпечення фінансово-економічної безпеки особлива увага приділяється 

виробництву конкурентоспроможної продукції, мобілізації внутрішніх 

ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції,  формуванню та 

розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства тощо.  

Важливе значення  для  формування фінансової стратегії має врахування 

факторів ризику. Розробка і реалізація стратегії фінансово-економічної безпеки 

– процес досить важкий і вимагає від керівників фірми різних витрат. Одним із 

негативних факторів є швидка зміна зовнішнього середовища, до якої повинна 

адаптуватись стратегія. Також дана стратегія має відповідати загальній стратегії 

підприємства.   

Процес розробки та реалізації стратегії фінансово-економічної безпеки має 

ряд особливостей [2]:  

 він не завершується якоюсь негайною дією, а закінчується 

встановленням загальних напрямків, рухаючись по яких фірма досягне успіху;  

 сформульована стратегія фінансово-економічної безпеки 

використовується для розробки стратегічних проектів методом пошуку. Роль 

стратегії у такому пошуку полягає в тому, щоб допомогти зосередитись на 

визначених ділянках і можливостях та відкинути все інше, що є несумісним зі 

стратегією. 

 під час формування стратегії фінансово-економічної безпеки не можна 
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передбачити всі можливості і загрози, які виникнуть у майбутньому. Тому 

доводиться користуватись неповною і неточною інформацією. 

 поява більш точної інформації спроможна піддати сумнівну 

обґрунтованість первісного стратегічного вибору. Тому успішне використання 

стратегії неможливе без зворотного зв’язку. 

Таким чином, будь-яка стратегія є елементом механізму підприємства, 

стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства є складовою його 

фінансового механізму. Стратегія забезпечення фінансової безпеки 

підприємства будується на основі концепції його розвитку, що має містити 

пріоритетні цілі і завдання забезпечення безпеки, шляхи та методи їх 

досягнення. Формування стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства 

спрямовано на досягнення наступних цілей: забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства, своєчасного пристосування до змін 

факторів зовнішнього середовища, забезпечення фінансової стійкості при 

виникненні кризових ситуацій, мінімізація рівня фінансових ризиків і 

підвищення фінансово-економічної безпеки підприємства. 
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Перед кожним підприємством, що працює в ринкових умовах, постає 

проблема його виживання і забезпечення безперервного розвитку. Перспективи 

розвитку підприємства в умовах посилення конкуренції та зниження норми 

прибутку значною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними. 

Вміння планомірно і раціонально керувати витратами в періоди погіршення 

кон'юнктури ринку підвищує шанси підприємства на виживання. У цьому 

контексті дієвим інструментарієм є грамотно організований та ефективно 

здійснюваний процес управління витратами. 

Інформаційну базу здійснення процесу управління витратами покликаний 

забезпечити управлінський облік.  

У наш час актуальною проблемою забезпечення ефективної роботи й 

конкурентоспроможності підприємств є побудова такої системи управлінського 

обліку, яка надавала б зовнішню і внутрішню інформацію для забезпечення 

потреб не тільки виробництва, а й маркетингу, керування дослідженнями й 
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іншими функціями бізнесу. Така інформація дає змогу аналізувати діяльність зі 

врахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, формувати відомості про 

ключові фактори успіху: витрати, якість, час тощо. Відтак, дедалі частіше 

управлінський облік розглядають як складову процесу стратегічного 

управління, що пов'язано, насамперед, з посиленням ролі стратегічного 

управління в умовах глобальних змін у технологіях і системах управління [2, с. 

161]. 

Обґрунтований облік витрат дає змогу управляти діяльністю підприємства, 

досягати зниження витрат і збільшення нагромаджень шляхом надання даних 

про фактичні витрати, що відповідають критеріям точності, повноти та 

своєчасності. Однак розгляд витрат, винятково як об'єкта обліку, що 

відбувається в практиці господарювання українських підприємств, спричинює 

виникнення істотних вад у системі управління і свідчить про ігнорування вимог 

ринкових умов та недалекоглядність керівництва. Усунення цієї стратегічної 

помилки дасть змогу підійти до управління витратами з позиції оптимізації їх 

рівня, що, своєю чергою відкриє можливість використання резервів підвищення 

рентабельності виробництва та конкурентоспроможності продукції. 

Необхідно відзначити, що дотепер застосовувані на підприємствах системи 

управління витратами виявились неефективними, що проявилось у зростанні як 

загального їх рівня, так і рівня непродуктивних оперативних витрат [1, с. 252]. 

Причиною таких наслідків став незадовільний стан контролю витрат, а 

подекуди і його відсутність. Враховуючи це, а також необхідність 

прогнозування підприємствами параметрів своєї діяльності на перспективу 

постає завдання пошуку дієвої системи управління витратами стратегічного 

характеру. 

Такою, на нашу думку, може стати адаптивна до змін зовнішнього та 

внутрішнього середовища система функціонального управління витратами, в 

основу якої покладено постійний посилений моніторинг рівня витрат, котрі 

формуються у функціональних центрах підприємства, що дає змогу вчасно 

виявляти відхилення і за допомогою управлінських рішень усувати їх. 

Призначення системи функціонального управління витратами в 

загальному вигляді полягає в організації управлінського обліку з позиції 

економічної безпеки [3, c. 245]: 

• тотальний контроль за витратами на виконання загальних функцій 

підприємства; 

• аналіз функціональної структури витрат, визначення співвідношень на 

виконання загальних функцій підприємства; 

• інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень з погляду 

виконуваних підприємством загальних функцій; 

• проведення функціонально-вартісного аналізу діяльності підприємства з 

метою виявлення шляхів і способів найбільш раціонального використання 

загальних функцій підприємства; 

• одержання й аналіз інформації про зміни рівня витрат у функціональних 

центрів як у цілому, так і для окремих видів ресурсів. 
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Система управління витратами націлена також на встановлення 

необхідності та доцільності видів робіт, виконуваних в межах загальних 

функцій підприємства та, відповідно, доцільності витрат на їх виконання. 

Таким чином здійснюється запобігання невиправданим витратам. 

Успішне впровадження системи функціонального управління витратами 

можливе за умов готовності та здатності керівництва забезпечити ефективне 

управління, мотивації персоналу до управління витратами, здійснення 

моніторингу та планування витрат на основі аналізу моделей. 

Як висновок, доцільно відзначити, що використання управління витратами 

є ефективною системою, яку треба широко використовувати в практичній 

діяльності вітчизняних підприємств. Кожне підприємство має дбати про 

перспективи розвитку і знижувати в довгостроковому періоді витрати, з метою 

оптимізації їхнього рівня. 
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МІСЦЕ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ФОРМУВАННІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

На сьогодні, в період економічної, соціальної та політичної нестабільності 

в суспільстві, проблема економічної безпеки підприємства готельного бізнесу  є 

особливо актуальною.  До основних факторів, які погіршують економічну 

безпеку підприємств цієї сфери є: низький рівень конкурентоспроможності; 

нестійкість фінансового стану; неплатоспроможність великої кількості 

підприємств. 

Конкурентоспроможність, як фактор економічної безпеки готельного 

підприємства характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей 

розвитку підприємства зовнішнім можливостям, які генеруються ринковим 

середовищем. Досвід останніх років показує, що далеко не всі вітчизняні 

підприємства готові до ведення конкурентної боротьби [1]. 

Конкурентоспроможність підприємств готельного господарства включає 

великий комплекс соціально-економічних характеристик, що визначають 

становище суб’єкта господарювання на ринку. З одного боку, це сукупність 

характеристик самого готельного підприємства, яка визначається рівнем 

використання його виробничого, кадрового і маркетингового потенціалу. З 
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іншого боку, зовнішніх по відношенню до нього соціально-економічних та 

організаційних умов, які дозволяють створювати такі послуги, які за ціновими і 

неціновими характеристиками більш привабливі для споживачів, ніж у 

конкурентів. 

Узагальнення останніх досліджень з питань управління 

конкурентоспроможністю готельного підприємства вказує на пріоритетність 

ресурсних джерел формування конкурентних переваг. З цієї точки зору 

необхідно здійснювати обґрунтування рівня економічної безпеки суб’єктів 

господарювання через призму ресурсного портфеля підприємства. 

На основі вивчення літературних джерел за тематикою економічної 

безпеки можна виділити такі її основні визначення. Так, В. І. Забродський 

визначає сутність економічної безпеки як кількісну та якісну характеристику 

властивостей компанії, що відображає її здатність до «самовиживання» та 

розвитку в умовах виникнення зовнішнього чи внутрішнього ризику [2]. На 

думку В.В. Шликова, економічна безпека підприємства – це стан захищеності 

життєво важливих інтересів підприємства від реальних і потенційних джерел 

небезпеки або економічних загроз [3]. 

Цікавим є дослідження економічної безпеки у контексті функціональних 

напрямків діяльності готельного підприємства. У функціональному підході 

розрізняють такі основні види економічної безпеки підприємств сфери послуг: 

 інтелектуальну;  

 фінансову;  

 техніко-технологічну;  

 політико-правову;  

 екологічну; 

 інформаційну;  

 силову; 

 кадрову.  

В межах цього підходу досліджуються найважливіші фактори, що 

впливають на стан функціональної складової економічної безпеки 

підприємства. Для цього виокремлюються основні бізнес-процеси, що 

впливають на її забезпечення, здійснюється аналіз розподілу й використання у 

них ресурсів підприємства. Крім цього, розглядаються економічні індикатори, 

що відображають рівень підтримки функціональної складової економічної 

безпеки готелю, розробляються заходи щодо досягнення високого її рівня в 

умовах невизначеності та ризику [4]. 

Про ослаблення конкурентоспроможної безпеки свідчать:  

 зменшення частки ринку, яку займає підприємство готельного бізнесу; 

 ослаблення конкурентних позицій і спроможності протидіяти 

конкурентному тиску; 

 зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації на 

ринку, відставання від вимог ринку.  

Для усунення недоліків необхідно, перш за все, визначити та 

систематизувати фактори, які зможуть підвищити ефективність 
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конкурентоспроможності готелю та підвищити якість виробництва і реалізації 

готельних послуг, які надаються.  

Для досягнення довготривалого успіху, робота із забезпечення 

конкурентоспроможності готельного підприємства має здійснюватися в усіх 

сферах та аспектах його діяльності. 

Базовими принципами оцінки рівня конкурентоспроможності є: 

комплексність, системність, об’єктивність, динамічність, безперервність, 

оптимальність. 

На макрорівні у питанні розвитку конкурентоспроможності готельних 

підприємств робота повинна бути спрямована на розв’язання  таких завдань: 

 вдосконалення нормативно-правової бази розвитку конкурентного 

середовища підприємств;  

 оцінка конкурентоспроможності підприємства повинна базуватися на 

основоположних засадах системного аналізу;  

 розвиток споживчого попиту на продукцію і послуги шляхом введення 

прогресивних стандартів якості, розширення правової бази споживчих 

суспільств, розповсюдження достовірної інформації про товари і послуги; 

 оцінка конкурентоспроможності повинна здійснюватися на основі 

нормування відповідних показників із дотриманням зазначених вище 

принципів нормування;  

 стимулювання підприємств до проведення глобальної стратегії щодо 

перспектив розвитку, підвищення ефективності, конкурентоспроможності і 

розширення експорту;  

 рівень конкурентоспроможності повинен бути оцінений у динаміці, що 

забезпечить можливість прогнозування змін у майбутньому;  

 методика оцінки має бути здійсненна для підприємства на практиці, за 

умов наявності серед основних конкурентів підприємств різних за масштабами 

діяльності, обсягом та структурою товарної маси;  

 при здійсненні оцінки необхідно враховувати причини кількісних та 

якісних змін діяльності підприємства задля забезпечення можливості прийняття 

управлінських рішень [5]. 

Таким чином, конкурентоспроможність готельного підприємства як 

фактор економічної безпеки є однією з пріоритетних завдань підприємства. 

Конкуренція дає можливість ввести в дію великий потенціал ринкових стимулів 

ділової активності, які поки що використовуються недостатньо.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

Висока динамічність та стратегічна перспективність вітчизняного ринку 

нерухомості вимагає необхідності проведення періодичних оцінок об’єктів 

громадсько-промислового та житлового призначення. Вищеозначене вимагає 

наявності кваліфікованих фахівців, котрі б мали потужну загально-економічну 

підготовку та професійно виконували обов’язки фахівців-оцінювачів на 

підприємствах, установах та організаціях різних організаційно-правових форм. 

Така ринкова вимога на теоретично-дослідницькому рівні знайшла своє 

відображення у спеціалізації «Оціночна діяльність» спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування».  

Правильна організація усіх видів обліку, контролю та аудиту 

прямопропорційно впливає на ефективність подальшої діяльності усіх суб’єктів 

господарювання, а особливо в умовах законодавчої нестабільності, щораз 

зростаючим податковим навантаженням та його негативним впливом як на 

економіку загалом, так і на діяльність суб’єктів господарювання; загостренням 

конкуренції. Усе це вимагає необхідності наявності експертів-оцінювачів під 

якими розуміємо таких фахівців, котрі маючи економічну освіту зможуть на 

вимогу споживача його послуг (фізична або юридична особа) здійснити оцінку 

вартості нерухомості або ж будь-якого іншого майна. Зрозуміло, що вимога 

щодо здійснення оцінки різних сфер життя суспільства, вимагатиме від фахівця 

означеної сучасної та престижної професії не лише дуже глибокої економічної 

бази знань, але й можливості чудово орієнтуватися й у інших суміжних галузях, 

у котрі постійно вносяться зміни, так як вони є ринково-орієнтованими, 

зокрема: юридично-дозвільній сфері, будівництві, архітектурі, міському 

плануванні, тощо. 

Типова програма освітньо-професійної підготовки включає такі 

дисципліни: «Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності», 

«Оціночна діяльність», «Страхові послуги», «Методи і моделі оцінювання», 

«Ріелторська діяльність», «Фінанси», «Фіноблік», «Податкова система», тощо. 

Професійна компетентність майбутніх фахівців охоплює певне коло знань, 

вмінь та переваг спеціалізації «Оціночна діяльність» як для студентів-

початківців, так і випускників, зокрема: 

фахівці-оцінювачі повинні знати: основи нормативно-правового поля та 

законодавчі підвалини щодо проведення грошової оцінки вартості майна; 

теоретично виставляти цілі, принципи та об’єкти на які націлений процес 
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оцінки; сутність, методи та базові підходи оцінювання господарських 

одиниць;типи вартостей та базу вимог до виконання оціночних робіт, володіти 

основами організування проведення оцінки та складання подальших звітів 

(актів) за підсумками проведеної оцінки об’єктів майна; права та обов’язки 

експерта-оцінювача та інших суб’єктів оціночної діяльності; володіти базовим 

методологічним інструментарієм у сфері оціночної діяльності; теоретико-

практичні підходи щодо використання основних статистико-математичних 

методів оцінки; юридичні аспекти щодо правил оформлення, структури та 

наповнення договорів на проведення оцінки майна; ситуації та випадки щодо 

складання, а також вимоги до змісту звіту (акту) про оцінку майна; підстави, 

зміст і форми рецензій на звіт (акт) про оцінку майна; знання випадків та 

підстав здійснення звичайної та проведення обов’язкової оцінки майна; знання 

прав, обов’язків та відповідальності експерта-оцінювача та інших суб’єктів 

оціночної діяльності; 

фахівці-оцінювачі повинні вміти: вільно орієнтуватися у теоретично-

практичних засадах методології, моделювання, а також вміння організації 

виконання замовлень про оцінку майнових прав та майна у практичній 

оціночній діяльності; юридично грамотно складати зміст договору щодо 

надання послуг оцінки різних типів замовлень а також практично застосовувати 

методи регулювання оцінки майна, зокрема майна комунальної та державної 

власності за різних випадків, котрі виникають у ході здійснення ними 

господарської діяльності: відчуження майна (знання національних стандартів 

комунальної та державної власності), машин та обладнання, дорожньо-

транспортних засобів, об’єктів бізнесу, тощо; використовувати на практиці 

методи непрямої капіталізації або дисконтування грошових потоків, їх 

прогнозування, а також грамотне складання на основі проведеної оцінки звіту 

(акту) про оцінку майна; складати різні типи первинних документів, на їх 

основі вміти відображати кореспонденцію рахунків за тими чи іншими 

господарськими операціями, складати бухгалтерські облікові регістри, а також 

розуміти теоретико-практичні проблеми фінансового обліку; здійснювати 

контрольно-аналітичні процедури фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання на основі правильно складеної їх фінансової звітності; 

здійснювати нарахування обов’язкових податкових платежів до бюджетів та 

складати податкову звітність; здійснювати оцінки вартості майна під час 

операцій купівлі-продажу, орендних та ін. операціях об’єктів нерухомості 

(земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, будівель та споруд, та ін.) 

та будь-якого іншого майна; володіти та орієнтуватися в основах та актуальних 

питаннях правового поля, грошово-кредитної та інвестиційної сфери, 

фінансово-економічної та бухгалтерсько-статистичної діяльностей 

господарських одиниць; здійснювати вирішення професійних завдань з 

урахуванням вимог охорони праці; використовувати сучасні інформаційні 

технології («1С:Підприємство» та ін.) для полегшення ведення економічної, 

фінансово-господарської, управлінської та інших видів діяльностей суб’єктів 

господарювання. 
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Переваги сфери професійної діяльності для студентів та випускників за 

спеціалізацією «Оціночна діяльність». Програма спеціалізації «Оціночна 

діяльність» має свої особливості залежно від курсу: програма спеціалізації 

студентів другого курсу включає обов’язкове проходження навчальної 

практики «Вступ до фаху», у ході якої відбувається ознайомляться із своєю 

галуззю, основами організації роботи та розвитку професійних навичок 

експерта-оцінювача, та ін.; програма спеціалізації для третього курсу охоплює 

обов’язкове проходження виробничої практики, об’єктами для проходження 

якої виступають банківські структури та інші фінансово-кредитні установи, 

страхові компанії, оціночні фірми, тощо.  

Для цілей вдосконалення практичних навичок коледжем проводяться 

тижні за фахом, котрі дають змогу студентам підвищувати професійну 

майстерність та вдосконалювати первинно-набуті навички оцінювачів-

експертів, аби перспективно засвідчити своєю актуальністю на практиці у 

бізнес-середовищі. 

Успішність засвоєних знань майбутнього фахівця знаходить свій прояв у 

переліку посад, котрі зможе обіймати випускник. До них відносимо такі: 

 фінансист-оцінювач та оцінювач-експерт господарських одиниць усіх 

сфер економіки (підприємств/установ/організацій, банківських та інших 

фінансово-кредитних установ та страхових компаній, у системі кооперації. 

тощо); 

 фахівець-оцінювач активів, володіння методами та способами 

управління ними;  

 фахівець-оцінювач відділу іпотечного кредитування надасть змогу 

обіймати відповідні посади оціночних фірм, агентств з нерухомості, агентства з 

оцінки майна, обіймати посади у Державному фонді майна та торгово-

промисловій палаті, працювати на біржах та у бюро технічної інвентаризації, 

різних приватних підприємствах/установах/організаціях різних сфер, напрямків 

та галузей за спеціалізацією оціночної діяльності. 

Випускникам Львівського кооперативного коледжу економіки і права, 

спеціалізації «Оціночна діяльність» спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування» надається можливість продовження навчання у вищих 

навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації у рамках ступеневої освіти, як у 

Львові, для прикладу, Львівському торговельно-економічному університеті, так 

й в Україні загалом. 
Список використаних джерел: 
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Ільчук В.П., Сидоренко І.В. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – 35 с. 

2. Підготовка фахівців за напрямом «Фінанси і кредит».-[Електронний ресурс]. – 
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СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У КРЕДИТУВАННІ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

Банківське кредитування є органічною складовою ринкової економіки. 

Одним з основних завдань банківської системи є створення сприятливих умов 

для безперервного відтворювального процесу у діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Проблематиці та аналізу банківського кредитування в Україні присвячено 

чимало праць вітчизняних вчених. Окремі аспекти вивчення структурних 

зрушень у наданні банківських кредитів підприємствам та організаціям України 

досліджували Н. С. Островська, Н. В. Грапко [1], Н. П. Поляк [2], Н. 

В. Рогожнікова [3],Т. В. Черничко, Т. М. Гливляс [4]. Враховуючи динамічний 

розвиток світової та вітчизняної економіки, проблематика, пов’язана з 

банківським кредитуванням, потребує подальшого і постійного вивчення. 

За досліджуваний період з 2009 р. по 2016 р. спостерігаємо зростання у 

динаміці надання банківських кредитів нефінансовим корпораціям України 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка кредитів, наданих нефінансовим корпораціям України,  

у розрізі видів економічної діяльності, за 2009-2016 рр. 
Джерело: побудовано авторами за даними НБУ [5] 

 

Можна виокремити окремі галузі народного господарства України, яким 

характерна висока питома вага щодо надання банківських кредитів: переробна 

промисловість, торгівля, ремонт автомобілів, операції з нерухомим майном, 

будівництвоі сільське господарство. 

Структура банківських кредитів у розрізі видів економічної діяльності за 

період 2010-2016 рр. постійно змінюється з огляду на економічну та політичну 

ситуацію (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Структурні зрушення у наданні банківських кредитів нефінансовим 

корпораціям України, у розрізі видів економічної діяльності, 

за 2010-2016 рр. 

Вид економічної діяльності 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
У серед-
ньому 

Сільське господарство, мисливство та лісове 
господарство, рибальство, рибництво 

-0,34 0,64 0,09 0,80 0,79 -0,99 0,56 0,22 

Добувна промисловість 0,49 -0,58 0,60 0,18 0,01 -0,30 -0,10 0,04 

Переробна промисловість  1,55 -2,66 -0,81 0,71 4,01 1,33 -0,08 0,58 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 

0,53 0,76 0,25 1,14 -0,35 0,34 0,84 0,50 

Будівництво -0,40 -0,93 -1,56 1,82 -0,24 -1,92 0,11 -0,45 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку 

-1,02 1,50 0,05 6,11 -5,07 -0,72 -0,68 0,02 

Тимчасове розміщування й організація харчування 0,03 -0,13 -0,15 0,06 0,14 0,07 -0,61 -0,08 

Діяльність транспорту та зв'язку 0,72 0,82 -0,04 -1,03 0,65 0,43 -0,09 0,21 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг 

та надання послуг підприємцям 
-1,37 0,44 1,52 -9,40 0,32 2,06 0,23 -0,89 

Освіта -0,02 -0,01 0,01 0,03 0,01 -0,04 -0,02 -0,01 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги -0,03 -0,01 -0,06 -0,01 -0,13 0,00 0,04 -0,03 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та спорту 
-0,13 0,17 0,09 -0,41 -0,13 -0,26 -0,21 -0,13 

Джерело: розраховано авторами за даними НБУ [5] 
 

Суттєвий вплив на структурні зрушення мала, безперечно, і криза у 

банківській системі України, яка відбувалася протягом останніх років. Та все ж, 

незважаючи на складні економічні умови, була характерною позитивна 

динаміка у зміні частки наданих банківських кредитів для таких видів 

економічної діяльності як сільське господарство, мисливство та лісове 

господарство, рибальство, рибництво;переробна промисловість; виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води; діяльність транспорту та 

зв'язку.Зниження питомої ваги у кредитуванні можна констатувати щодо 

операцій з нерухомим майном та будівництва. 

Надзвичайно малий відсоток в загальному обсязі банківських кредитів 

мають види економічної діяльності: освіта; охорона здоров'я та надання 

соціальної допомоги;надання комунальних та індивідуальних послуг; 

діяльність у сфері культури та спорту. Крім невеликої структурної частки у 

наданні банківських кредитів для цих сфер послугможна спостерігати постійну 

тенденцію до зменшення цієї частки. 

Зокрема, на рис. 2 і рис. 3 відображено структуру наданих банківських 

кредитів у розрізі видів економічної діяльності на початку і в кінці 

досліджуваного періоду часу.  
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Рис. 2. Структура кредитів, наданих нефінансовим корпораціям України  

(за видами економічної діяльності) у 2009 р., % 
Джерело: побудовано авторами за даними НБУ [5] 

 

Освіта у 2009 р. займала 0,05 % серед усіх видів економічної діяльності, 

яким надавали банківські кредити, а у 2016 р. ця частка фактично знизилася до 

0 %. 

 

 
Рис. 3. Структура кредитів, наданих нефінансовим корпораціям України  

(за видами економічної діяльності) у 2016 р., % 
Джерело: побудовано авторами за даними НБУ [5] 
 

Проаналізувавши стані динаміку банківського кредитування в Україні у 

розрізі видів економічної діяльності, можна зробити висновок про дуже 

суттєвий вплив на кредитування окремих галузей економіки таких чинників як 

складна економічна і політична ситуація в державі та криза у банківській 

системі України. Безумовними сильними факторами виступають і сам ринок, 

який регулює першочерговість забезпечення діяльності важливих секторів 

економіки та ризик, який є притаманний і банківській системі, і діяльності 

певних галузей. Щодо сфери обслуговування можна констатувати не тільки 
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складність надання кредитів в освіту, охорону здоров'я чи мистецтво, але й 

байдужість суспільства щодо розвитку цих видів економічної діяльності.  
Список використаних джерел: 
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СУТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ: ЙОГО СКЛАДОВІ 

ТА ЕЛЕМЕНТИ 

На сучасному етапі, коли у в вітчизняній економіці інтеграційні процеси 

стають все більш значними, великі інтегровані корпоративні системи 

відіграють визначальну роль у забезпеченні стійкого економічного зростання та 

підвищенні ефективності виробництва. 

Враховуючи масштаби діяльності інтегрованих корпоративних систем та 

складність їх діяльності, зазначимо, що успішність таких структур залежить від 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю господарської 

діяльності, який охоплює сукупність економічних та організаційних важелів та 

методів, за допомогою яких здійснюється управління виробничими, фінансово-

економічними процесами та відносинами з метою ефективного впливу на 

кінцеві результати діяльності інтегрованих корпоративних систем. 

Важливість формування організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю господарської діяльності в інтегрованих корпоративних системах 

обумовлює детальне обґрунтування поняття «організаційно-економічний 

механізм». 

До визначення сутності організаційно-економічного механізму вчені не 

мають єдиної точки зору, тому ця проблема своєї актуальності не втратила й на 

сьогодні потребує дослідження та узагальнення. 

В основному автори розуміють його як систему інструментів для 

регулювання процесу діяльності суб’єктів господарювання та досягнення 

http://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/1313.pdf
http://www.bank.gov.ua/
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поставлених стратегічних цілей суб’єктами підприємницької діяльності. 

Дослідження трактування категорії «організаційно-економічний механізм» 

управління ефективністю господарської діяльності дає нам можливість 

виділити дві основні його складові, а саме: організаційну та економічну.  

Опираючись на думку І. А. Фесенко [3], можемо зробити висновок 

стосовно того, що економічна складова організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих корпоративних 

систем відповідає за фінансове забезпечення та здійснює контроль і оцінку 

ефективності діяльності, а організаційна складова включає організацію 

економічних цілей, обґрунтування методів організації і регулювання діяльності, 

впровадження прогресивних форм організації праці та ефективної системи 

мотивації діяльності. 

Отже, організаційна та економічна складові організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем доповнюють одна одну та утворюють комплексний 

організаційно-економічний механізм управління ефективністю господарської 

діяльності інтегрованих корпоративних систем.  

Виходячи з аналізу трактування організаційно-економічного механізму та 

розгляду його складових, метою організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих корпоративних 

систем є створення умов для досягнення цілей, які ставить перед собою суб’єкт 

господарювання за допомогою економічних методів. 

Важливе значення для розкриття сутності організаційно-економічного 

механізму управління ефективністю господарської діяльності інтегрованих 

корпоративних систем становлять його ознаки, а саме: елементна, 

функціональна та процесна [1].  

Своєю чергою варто зазначити, що функціонування організаційно-

економічного механізму управління ефективністю господарської діяльності 

інтегрованих корпоративних систем проявляється в сукупності економічних 

важелів та методів. В результаті їх органічної дії відбувається формування 

економічних відносин, забезпечуються інтереси зацікавлених сторін, їх 

корпоративні права і як наслідок формуються оптимальні бізнес-процеси, які 

враховують умови зовнішнього-економічного середовища [2]. 

Отже, до важелів організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю господарської діяльності інтегрованих корпоративних систем 

належать організаційні, до яких відносять кадрове забезпечення, інформаційне 

забезпечення, захист інформації, організаційно-правову форму та структуру 

управління, та економічні: амортизаційна політика, політика ціноутворення, 

система оподаткування, кредитування та страхування.  

Варто зазначити, що поєднання організаційних та економічних важелів дає 

можливість вибору правильного рішення для оптимізації витрат та покращення 

діяльності суб’єкта господарювання та виступає визначальним чинником його 

ефективної діяльності.  

Що стосується методів організаційно-економічного механізму управління 
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ефективністю господарської діяльності інтегрованих корпоративних систем, то 

до основних відносяться також економічні та організаційні [4].  

Економічні методи організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю господарської діяльності інтегрованих корпоративних систем – 

це методи, які реалізують матеріальні інтереси у виробничих процесах чи будь-

якій іншій діяльності із використанням товарно-грошових відносин.  

Організаційні методи організаційно-економічного механізму управління 

інтегрованих корпоративних систем являють собою комплекс способів і 

прийомів впливу на працівників, які ґрунтуються на використанні 

організаційних відносин та адміністративній владі керівництва.  

Дедалі більшого значення для формування дієвого та ефективного 

організаційно-економічного механізму управління ефективністю 

господарською діяльністю в інтегрованих корпоративних системах в умовах 

світової фінансової кризи набуває стратегічний аналіз зовнішнього середовища.  

Це пов’язано з тим, що стан і напрям розвитку зовнішнього середовища 

певною мірою визначають можливості інтегрованих корпоративних систем 

щодо локалізації кризи та виходу з неї. Слід зазначити, що зовнішнє 

середовище є джерелом, що забезпечує інтегровані корпоративні системи 

ресурсами, які необхідні для підтримки його внутрішнього потенціалу. 

Оскільки формування дієвого організаційно-економічного механізму 

управління ефективністю господарською діяльністю в інтегрованих 

корпоративних системах залежить від впливу зовнішнього оточуючого 

середовища, тому необхідність дослідження факторів зовнішнього середовища 

має важливе значення.  

Отже, аналіз зовнішнього середовища інтегрованих корпоративних систем 

є важливим чинником для формування дієвого та ефективного організаційно-

економічного механізму управління ефективністю господарської діяльності в 

інтегрованих корпоративних системах з метою їх ефективного функціонування 

в сучасних умовах, що потребує аналізу складових компонентів 

макросередовища інтегрованих корпоративних систем.  

Отже, формування організаційно-економічного механізму управління 

ефективністю господарською діяльністю інтегрованих корпоративних систем є 

складним процесом і потребує врахування всіх його складових, елементів, 

методів та законів розвитку. Формування дієвого організаційно-економічного 

механізму сприятиме вирішенню однієї з найважливіших проблем сучасного 

господарювання – підвищення конкурентоспроможності українських 

підприємств.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ 

НА МІКРОРІВНІ 

Законодавча система оподаткування в Україні складна, нестабільна, а 

правозастосовна і судова практика – досить суперечлива. 

В системі оподаткування пересікаються інтереси різних учасників: з 

одного боку – платників податків, а з іншого – держави, яка стає власником 

частини відчуженого в свою користь первинного доходу. Вони по-різному 

оцінюють роль податків. Протиріччя полягають у тому, що для держави 

першочерговим завданням є максимізація надходжень до бюджету, а для 

платника – мінімізація податкових платежів. 

Несплата податків (або неповна їх сплата) породжує певні податкові 

ризики, які, з огляду на причину виникнення, можуть призвести до фінансових 

втрат держави. Це зумовлює, відповідно, необхідність підвищення 

ефективності податкового контролю [1, с.177-187]. 

Існує і інша крайність, яка викликана зусиллями податкового менеджменту 

суб’єкта господарювання на уникнення (максимальне зниження) податкових 

ризиків. Наприклад, для податку на прибуток збільшується податкова база на 

величину всіх отриманих доходів (не класифікуючи їх і не виділяючи ті, які не 

оподатковуються), а витрати, навпаки, максимально не враховуються. У такій 

ситуації суб’єкт господарювання заплатить податок не з величини реального 

прибутку до оподаткування, а з усієї суми доходів, яка може бути вище в 

десятки разів, тобто отримає прямі фінансові втрати. Підсумок такого підходу 

настільки ж сумний, як і в першому випадку. 

Вирішити проблему оптимальних податкових платежів і мінімізації 

ризиків в значній мірі можна за допомогою їх вчасного і якісного аналізу. 

Аналіз податкових ризиків можна розділити на два види: макрорівень – 

охоплює всю податкову систему країни і мікрорівень – досліджує податкове 

поле конкретного суб'єкта господарювання. 

Податкові ризики на макрорівні досить детально досліджені в роботах 

проф. Десятнюк О.М. [2, с.355-361]. Разом з тим, проблема податкових ризиків 

на мікрорівні в даний час досліджена ще недостатньо. Хоча їх вплив на 

фінансовий стан суб’єкта господарювання і наповнення державного бюджету є 

важливим.   

Аналіз податкових ризиків суб'єктів господарювання повинен 

ґрунтуватися на системному підході і реалізуватися через методику 
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аналітичного дослідження, яка представляє собою сукупність випробуваних і 

вивчених методів і прийомів для виконання певної роботи, що дозволить на 

практиці реалізувати стратегію оптимального управління податковими 

ризиками. 

На рис. 1 систематизовано концептуальні основи аналізу податкових 

ризиків суб'єкта господарювання, до яких, насамперед, слід віднести предмет, 

об’єкти, суб’єкти аналізу, його основні завдання, етапи та методи. Своєчасне і 

правильне їх визначення дасть можливість суб’єкту господарювання досягти 

бажаної мети аналізу податкових ризиків. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальні основи аналізу податкових ризиків на мікрорівні 

Аналіз податкових ризиків суб’єкта господарювання 

 

                   Етапи проведення:  
1. виявлення напрямків діяльності організаціі, схильних до 

податкових ризиків;  
2. розпізнавання податкових ризиків і вибір об’єкта аналізу; 
3. визначення мети і завдань аналізу, складання плану аналітичної 

роботи; 
4. формування системи критеріїв, які характеризують вибраний 

об’єкт аналізу; 
5. збір, обробка і оцінювання зібраної інформації про об’єкт 

аналізу; 
6. вибір технології аналізу; 
7. визначення реального і максимально допустимого рівня по 

кожному податковому ризику; 
8. вияв податкових ризиків, рівень яких вийшов за  допустимі 

(оптимальні) межі; 
9. вияв факторів, які впливають на той чи інший податковий ризик, 

який вийшов за  допустимі (оптимальні) межі; 
10. якісна або кількісна оцінка впливу факторів; 
11. пошук невикористаних і перспективних резервів мінімізації 

податкових ризиків із врахуванням співівідношення витрати на 
мінімізацію – ефект від мінімізації; 

12. оцінка податкової політики із врахуванням результатів 
проведеного аналізу та вироблення рекомендацій по оптимізації 

оподаткування і мінімізації податкових ризиків. 

Мета – формування інформаційного 
забезпечення для обґрунтування 
ефективних управлінських рішень, які 
спрямовані на зниження податкових 
зобов'язань в дозволених рамках 
податкового законодавства України, а 

також мінімізація податкових ризиків 

суб’єкта господарювання 

Предмет – виявлення податкових ризиків, визначення їх величини і 
рівень впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єкта 
господарювання, на основі оцінки елементів податкової політики, 
системності ведення обліку, правильності формування податкових баз 
і ставок, законності використання пільг, достовірності податкових 

декларацій і своєчасності сплати податків. 

Об’єкт – комплекс показників, які характеризують податкові ризики 
їх взаємодія і вплив (прямий, непрямий ) на діяльність суб’єкта 

господарювання 

Суб’єкт – облікові і аналітичні працівники суб’єкта господарювання 

               Завдання: 
 Формування інформаційної бази 

по податкових ризиках. 
 Оцінка податкової політики, 

порядку оподаткування і 
фінансового стану суб’єкта 
господарювання. 

 Дослідження величини податкових 

платежів, їх оптимальності і 
динаміки. 

 Виявлення наявних податкових 
ризиків. 

 Виявлення факторів, які 
впливають на той чи інший 
податковий ризик.  

 Оцінювання впливу факторів на 

кожний вид податкового ризику.  
 Визначення реально допустимого 

рівня того чи іншого податкового 
ризику. 

 Розробка заходів щодо 
подальшого зниження податкових 
ризиків.  

 Оцінювання шляхів мінімізації 

податкових ризиків по принципу 
витрати-ефект. 

 Прогнозування і оцінювання рівня, 
структури і динаміки податкових 
платежів і можливих податкових 
ризиків. 

 Розробка програми запобігання і 
мінімізації податкових ризиків в 

майбутньому. 

                            Методи:  
 кількісні;  

 якісні. 
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Таким чином, основною метою аналізу податкових ризиків є формування 

інформаційного забезпечення для обґрунтування ефективних управлінських 

рішень, які спрямовані на зниження податкових зобов'язань, в дозволених 

рамках податкового законодавства України, а також мінімізація податкових 

ризиків суб’єкта господарювання. 
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PECULIARITIES OF ASSESSMENT AND PAYMENT TAX ON REAL 

PROPERTY 

One of the main issues of concern remains the property tax. Property tax adds to 

the local budget, and relates to local taxes and fees. 

Payers of immovable property other than land are natural and legal persons, 

including non-residents who own residential or non-residential property. Property tax 

paid only owners of residential property. If the apartment leased property tax 

landlord. 

The object of taxation is residential and non-residential property, including its 

share. The tax will be levied and pay it to the person whose name is entered in the 

register of owners. If the apartment is owned by several persons at the same time, the 

share is divided between them. 

For example, in an apartment of 120 square meters 60 square meters belong to 

one person, and another 60 square meters - another, it applies to both benefit and tax 

pay is required. 

If the particles are not marked and recorded flat per person exemption will apply 

to single payer. 

To select a share in an apartment, you must re-register it in the municipal, 

separating the room. You must then arrange personal accounts for each apartment, 

and only then reissue these shares at notary relatives. have to pay for the assessment 

of all particles apartments and 1% of the appraised value. 

It residential real estate buildings assigned by law to the housing, cottages and 

houses, and divided into the following types: residential building, extension to 

dwelling house, apartment, cottage, in a multi-room (communal) apartments, garden 

house, cottage house. 

Items of non-residential property – a building, a room that is not assigned by law 

to the housing. In residential real estate distinguished: building hotels, office 

buildings, commercial buildings, garages, warehouses and industrial buildings, 
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buildings for public performances (casino, gambling houses), household (household) 

buildings, other buildings. 

The benefits of tax payable on the corresponding area of residential real estate 

objects, set depending on the property that is subject to taxation. 

This year, taxpayers – legal entities pay tax on residential and commercial real 

estate in 2016. They independently calculate the amount of tax as of January 1 and 

February 20, 2016 submit to the state tax inspection at the location of the object of 

taxation declaration breakdown of the annual amount in equal instalments quarterly. 

The tax is paid quarterly advance contributions by the 30th of the month following 

the reporting quarter. As for the newly created residential or non-residential property 

declaration is a legal entity – taxpayer shall be filed within 30 calendar days from the 

date of ownership of an object, and the tax is paid from the month in which there was 

ownership of an object. 

The tax base is the total area of residential and non-residential real estate, 

including his shares. The tax base of residential and non-residential property, 

including their shares, which are owned by individuals, calculated under the 

supervisory authority of the State Register of real rights on real estate or on the basis 

of the originals of the relevant documents of the taxpayer, including documents of 

title. 

The lack of data on property in the State Register of rights makes it impossible 

to avoid paying property tax. 

According to the Tax Code, the object of taxation is very flat or house rather 

than information about it in a particular register. If the owner of residential property 

will not receive notice of tax payment this year, it is expected receipt of the 

notification in the next three years. During this period, the fiscal authorities may 

charge him taxes. 

From the above mentioned it can be concluded that the transfer tax on real estate 

is at the local level have economic and administrative advantages. First, it will 

become an important source of revenues for local budgets, direct tax. Second, the real 

property tax is easier at the local level because of the complexity of their 

concealment, simply calculate. 

 

Козій Ірина Стефанівна, 

старший викладач кафедри фінансів та обліку 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПОКАЗНИК 

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Ефективність фінансово-економічної безпеки підприємств визначається 

об'єктивним оцінюванням інвестиційного потенціалу. Передумовою 

оцінювання інвестиційного потенціалу є оцінювання його фінансового стану. 

Фінансовий аналіз передбачає розрахунок показників, які характеризують 

фінансову стійкість підприємств, а також проводиться зіставлення їх з 

нормативними значеннями. Такі розрахунки проводять за допомогою 
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економіко-математичних, бухгалтерських, статистичних та інших методів. 

Фінансова стійкість підприємства – це стабільність фінансового становища 

підприємства, що забезпечується достатньою часткою власного капіталу в 

складі джерел фінансування. У структурі майна підприємства повинна 

зберігатися певна пропорція, яка забезпечить йому стійкість і розвиток.  

Алгоритм розрахунку та нормативні значення цих показників наведені у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Алгоритм розрахунку фінансової стійкості 
 

Показники Методика обчислення 

Коефіцієнт фінансової незалежності 

(КФН) 

Сума власних коштів 

Валюта балансу 

Коефіцієнт фінансової залежності 

(КФЗ) 

Валюта балансу  

Сума власних коштів 

Коефіцієнт концентрації позикового 

капіталу (КкПК) 

Позиковий капітал  

Валюта балансу 

Коефіцієнт фінансового ризику 

(коефіцієнт фінансового левериджу) 

(КФР) 

Позиковий капітал Власний капітал 

Коефіцієнт фінансової стабільності 

(КФС) 

Власний капітал  

Позиковий капітал  

Коефіцієнт довгострокової 

заборгованості (коефіцієнт фінансової 

залежності капітальних джерел) (КДЗ) 

Довгострокові зобов’язання 

Власний капітал + Довгострокові зобов’язання  

Коефіцієнт фінансової незалежності 

капітальних джерел (КФНКД) 

Власний капітал 

Власний капітал + Довгострокові зобов’язання 

Коефіцієнт покриття відсотків (КПВ) 

Прибуток до сплати податків + Витрати на сплаті 

____відсотків ___ 

Витрати на сплаті відсотків 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу (КМнВК) 

Робочий капітал 

Власний капітал 

 

Показники фінансової стійкості за даними звітності ПП «Домофон ЛВ» 

2013-2015 рр. за аналізуючий період характеризується даними табл. 2. 

Дані табл. 2 свідчать про те, що в загальному по ПП «Домофон ЛВ» 

2013-2015 рр. деякі показники фінансової стійкості знаходяться поза межами 

нормативних значень. 

Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн) (автономії) характеризує 

концентрацію власного капіталу. За досліджуваний період коефіцієнт 

фінансової незалежності на ПП «Домофон ЛВ» має дуже високий показник, це 

означає, що підприємство є фінансово стійким. Порогові значення показника 

0,5-0,6, у підприємства значення коефіцієнта коливається з 0,92 у 2013 році, у 

2014 році – 0,85, і у 2015 році – 0,92. 
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Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) є оберненим показником до 

коефіцієнта фінансової незалежності. Для коефіцієнта фінансової залежності 

рекомендоване значення менше ніж 2 (тобто 1/0,5). У 2015 році коефіцієнт 

фінансової залежності склав 0,08 що на 0,07 більше від 2014 року.  

Таблиця 2 

Показники фінансової стійкості ПП «Домофон ЛВ» за 2013-2015 рр. 
 

 

Коефіцієнт фінансової залежності у 2014 році склав 0,15 і був найбільшим 

за весь досліджуваний період. Така тенденція є позитивною для підприємства, 

тому що свідчить про те, що величина залучених коштів у підприємства займає 

незначну питому вагу. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Кмвк) визначає частку 

власного капіталу, вкладеного в оборотні активи. Показник характеризує 

ступінь мобільності власного капіталу, тобто показує ту частину власного 

капіталу, яка знаходиться в обігу і використовується для фінансування поточної 

діяльності. У 2015 році спостерігалося збільшення показника на 0,63 до 

значення 2,01 порівняно з попереднім роком. У 2013 році значення показника 

дорівнює 2015 році – 2,01. Порогове значення даного показника від 0 до 1, 

щодо нашого досліджуваного підприємства, то коефіцієнт маневреності 

власного капіталу був більшим за нормативне значення. 

Коефіцієнт фінансового ризику (Кфр) характеризує співвідношення 

позикових та власних коштів. Рекомендоване значення менше 1. За 

№ 

п/п 
Показники 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Відхилення (+, -) 

2014 від 

2013 

2015 від 

2014 

1 Коефіцієнт автономії 0,92 0,85 0,92 -0,07 0,07 

2 Коефіцієнт фінансової залежності 0,08 0,15 0,08 0,07 -0,07 

3 Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 
2,01 1,38 2,01 -0,63 0,63 

4  Коефіцієнти забезпеченості 

оборотних коштів власними 

оборотними коштами 

0,84 0,75 0,84 -0,09 0,09 

5 Коефіцієнт співвідношення власного 
і залученого капіталу (коефіцієнт 

фінансової стійкості) 

12,32 5,55 12,32 -6,77 6,77 

6 Коефіцієнт співвідношення 
залученого і власного капіталу 

(коефіцієнт фінансового ризику; 

фінансування) 

0,08 0,18 0,08 0,10 -0,10 

7 Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами 

0,84 0,76 0,84 -0,08 0,08 

8 Коефіцієнт співвідношення реальних 

активів і вартості майна 
0,59 0,52 0,59 -0,07 0,07 

9 Коефіцієнт поточних зобов'язань 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

10 Коефіцієнт довгострокових 

зобов'язань 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Коефіцієнт співвідношення 

необоротних і власних коштів 
0,58 0,45 0,58 -0,13 0,13 
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досліджуваний період значення коефіцієнт коливається з 0,08 до 0,18. Отже, 

бачимо , що значення показника не виходить за рамки порогового  значення, 

тому має позитивну тенденцію, а отже на підприємстві знижується фінансовий 

ризик, тобто є можливість покращити платоспроможність. 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) характеризує покриття боргів 

власним капіталом. Рекомендоване значення більше ніж 1. Значення показника 

моє тенденцію до зменшення: з 12,32 у 2011 році, до 5,55 у 2014 році, у 2015 

році значення показника складає 12,32 що на 6,77 більше від попереднього 

року. Значення показника відповідає рекомендованому значенню, тобто 

більший за 1, а тому спостерігається перевищення власних коштів над 

позичковими, тобто підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і є 

відносно незалежним від зовнішніх фінансових джерел. 

Коефіцієнт довгострокової заборгованості (Кдз) характеризує загальну 

капіталізацію підприємства, оскільки суму довгострокових зобов'язань і 

власного капіталу називають ще загальною капіталізацією підприємства. 

Показує відсоток довгострокових зобов'язань у капіталізованих джерелах. У нас 

цей показник дорівнює 0, оскільки підприємство немає довгострокової 

заборгованості. 

Підприємствам для підвищення їх фінансово-економічної безпеки 

потрібно переглянути і в разі необхідності змінити свою фінансову політику і 

фінансову стратегію, звернути більше уваги на: 

– планування оптимальної структури капіталу, тобто оптимального 

співвідношення між зобов'язаннями та власним капіталом; здійснити 

прогнозуваннясвоєї діяльності; 

– переглянути організаційну структуру управління підприємством; 

– проводити ефективний фінансовий менеджмент, тобто організувати такі 

фінансові відносини підприємств, які б дозволили формувати ресурсний 

потенціалвисоких темпів приросту виробництва та продажу, забезпечити 

постійний ріствласного капіталу та стабільний економічний розвиток, а також 

конкурентоспроможність підприємств; 

– приймати об'єктивні управлінські рішення щодо цільового використання 

як позичкового, так і власного капіталу та організувати чітке інформаційне, 

нормативне та правове забезпечення. 
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САНАЦІЙНА ПІДТРИМКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

Негативні тенденції у розвитку банківського сектору економіки України 

засвідчують необхідність застосування заходів щодо відновлення діяльності 

слабких і нежиттєздатних банків шляхом їх санаційної підтримки в контексті 

зміцнення їх фінансово-економічної безпеки.  

Система заходів щодо фінансового оздоровлення проблемних банків 

формується з урахуванням їх економічної доцільності та спрямованості на 

реалізацію таких завдань: підтримку ліквідності, зміцнення ресурсної бази і 

забезпечення платоспроможності, рекапіталізацію банків, попередження 

банкрутства окремих установ, у яких наявні фінансові труднощі, підтримку 

кредитної активності банків. Реалізація зазначених завдань потребує 

взаємоузгодженості дій на мобілізацію зусиль як з боку банківських установ, 

так і держави в особі Національного банку України й органів банківського 

нагляду і контролю.  

Санаційна підтримка у банківській сфері – це комплекс заходів з 

мобілізації як внутрішніх, так і зовнішніх фінансових резервів, спрямованих на 

нейтралізацію можливих причин кризи й зумовлених ними проблемних 

аспектів, виявлення і розвиток сильних сторін у діяльності тих банківських 

установ, які перебувають у кризовому стані з метою відновлення їх 

платоспроможності, ліквідності та фінансової стабільності [2]. Важливим у 

даному контексті визначити зміст поняття "санаційна спроможність". 

Санаційна спроможність – це наявність у банку, який віднесений до 

категорії проблемних і перебуває у кризовому стані, фінансових, 

організаційних і правових можливостей, які визначають його спроможність до 

здійснення фінансової санації. До загальних передумов санаційної 

спроможності банку відносять наявність у нього потенціалу для подальшого 

успішного функціонування, а саме: конкурентних переваг на ринку, внутрішніх 

і зовнішніх джерел для підвищення рівня капіталізації, наявність програми 

фінансового оздоровлення, реальної та дієвої санаційної концепції й плану 

санації. 

Проведення заходів санації передбачає 2 види цілей: оперативні 

(короткострокові) та стратегічні (довгострокові). У перелік найбільш важливих 

оперативних цілей доцільно включати: забезпечення платоспроможності, 

ліквідності, оптимізацію грошових потоків, управління прибутковістю та 
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ефективністю. Стратегічною метою санації є забезпечення життєздатності й 

конкурентних переваг банку на ринку продуктів і послуг. 

Формування стратегії і тактики проведення санації здійснюється на основі 

розробки різних типів санаційних заходів, а саме: фінансово-економічних, 

організаційно-правових, маркетингових та соціальних. 

В процесі санації особлива увага приділяється заходам фінансово-

економічного характеру, які відображають відносини з приводу формування й 

використання фінансових джерел оздоровлення банку. Заходи організаційно-

правового характеру спрямовуються на вдосконалення систем управління 

банком й побудову адекватних організаційних структур, які сприяють 

зміцненню його ринкових позицій і враховують специфічні особливості банку 

як фінансово-кредитної установи. У даному контексті доцільно виокремити 2 

види санації: 1) збереження існуючого юридичного статусу проблемного банку; 

2) із зміною організаційно-правової форми та статусу проблемного банку 

шляхом реорганізації. 

Маркетингові заходи санаційної підтримки банків пов’язані із визначенням 

конкурентної позиції банку на ринку банківських продуктів і послуг, розвитком 

й впровадженням інноваційних банківських продуктів та пошуком санаційних 

резервів у їх операційній діяльності. 

Санаційні заходи соціального характеру спрямовані на створення систем 

захисту працюючих, пов’язаних із можливим скороченням зайвого персоналу й 

розробкою адекватних систем захисту інтересів акціонерів в процесі 

реорганізації банківської установи. Використання усіх зовнішніх фінансових 

резервів санаційної підтримки реорганізаційних процедур покликане 

забезпечити в комплексний позитивний ефект для акціонерів, кредиторів та 

держави. 

Мобілізація внутрішніх фінансових резервів можлива як за рахунок 

використання коштів акціонерів (власників) банку й розробки дієвих програм 

реінвестування прибутку банків, продажу основних фондів й нематеріальних 

активів. Активізація внутрішнього фінансування санаційних процедур має ряд 

переваг: збереження контролю над банком, відносно невисоку вартість, 

незалежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів. 

Формування стратегії і тактики здійснення санаційних заходів спрямоване 

на відновлення діяльності як окремих банків, так і системи загалом, їх 

прибутковості і платоспроможності. Дана стратегія покликана визначати 

комплекс заходів щодо зміцнення життєздатних банків в контексті 

застосування альтернативних варіантів: комплексної санації з залученням 

зовнішнього інвестора чи часткової з передачею частини зобов’язань чи активів 

на еквівалентну суму із проблемного банку до фінансово стійкого і ліквідацію 

нежиттєздатної частини проблемного банку. 

Досягнення найкращих результатів стане реальністю тільки в тому 

випадку, коли в Україні будуть реалізовані необхідні антикризові заходи на 

мікро- і макрорівнях з усуненням існуючих і потенційних джерел загроз і 

небезпек, зважаючи на вимоги чинного законодавства.  
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На думку В. В. Токар основними загрозами економічній безпеці держави в 

процесі санації і ліквідації комерційних банків в Україні є посилення 

олігополістичних тенденцій, безробіття банківських працівників, банкрутство 

субєктів господарювання – клієнтів комерційних банків, втрата коштів 

фізичними особами при проведенні розрахунково-касових операцій, 

безнаказаність і виведення коштів із проблемних банків власниками, 

повязаними особами і керуючими [3, с. 312]. 

Загалом на мікрорівні санаційна концепція включає заходи, спрямовані на 

локалізацію та ліквідацію причин кризи, які здійснюють у двох напрямках: 

нейтралізація можливих причин кризи та зумовлених ними слабких місць; 

виявлення та розвиток сильних сторін об'єкта санації. Програма фінансової 

санації розробляється банком самостійно, а затверджується Радою та 

Правлінням комерційного банку і містить: аналіз чинників, що призвели до 

погіршення фінансового стану та збиткової діяльності банку; каталог 

санаційних заходів з розрахунком економічного ефекту від їх здійснення і 

календарним графіком реалізації заходів; прогнозні показники діяльності банку 

за період завершення проведення заходів фінансової стабілізації; бюджет 

витрат щоквартально в цілому по банку та з розподілом за філіями [1, с. 270]. 

Отже, санаційна підтримка як інструмент забезпечення фінансово-

економічної безпеки банків спрямована на створення передумов підвищення 

ринкової вартості об’єкта санації в перспективі та дозволить отримати 

соціально-економічний ефект для зацікавлених сторін, зокрема, мінімізувати 

збитки від банкрутства банків для держави, забезпечити підтримку стабільності 

банківської системи шляхом збереження довіри вкладників і кредиторів, 

гарантування відшкодування вкладів фізичних осіб у разі банкрутства й 

ліквідації проблемних й нежиттєздатних установ.  
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В сучасних умовах традиційним і найприбутковішим напрямом діяльності 

банку є кредитування, яке розглядається як один із найризиковіших і 
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найвагоміших компонентів у формуванні структури процентних доходів банку. 

Тому в контексті підвищення ефективності кредитної діяльності, банки повинні 

впроваджувати ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем, 

спрямовану на мінімізацію кредитного ризику, що є актуальним завданням в 

умовах сучасного розвитку банківської системи України. 

У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине 

ціле та складова частина активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику. 

Незалежно від якості кредитного портфеля та методів управління кредитним 

ризиком, усі банки у тій чи іншій мірі стикаються з проблемами неповернення 

кредитів. Повністю уникнути виникнення проблемної заборгованості 

практично неможливо, що обумовлює необхідність своєчасної ідентифікації 

причин, що призводять до зміни фінансового стану позичальника та виконання 

дій, пов’язаних із зменшенням ймовірності недоотримання банком прибутку 

або втрати частини активів.  

В умовах сьогодення використання інструментарію реструктуризації й 

рефінансування проблемних кредитів набуває практичної значимості, оскільки 

динаміка прострочених кредитів має тенденцію до суттєвого зростання, що 

спричиняє визнання фінансового стану багатьох банківських установ 

проблемними й нежиттєздатними. Обсяг проблемної заборгованості зріс 

впродовж 2016 року до 24,2% на 01.01.2017 р. тобто на 2,1 процентних пункти. 

Проблемною ситуацією у сфері банківського кредитування є постійне 

зростання проблемної заборгованості банків України при суттєвому скороченні 

їх кількості (до 96 установ на початок 2017 року), що загрожує фінансовій 

безпеці банківського сектору економіки України й значно перевищує 

критичний рівень безпеки у цій сфері [1]. 

В даному контексті, на основі проведених досліджень науковець О. В. 

Лисенок стверджує, що банки обрали загальну фінансову стратегію 

максимізації прибутків навіть ціною підвищення рівня ризику, адже кредитні 

операції завжди були і залишаються найбільш ризикованими. У зв’язку з цим, 

на думку науковця, знизити ризик можна диверсифікацією активів, зменшуючи 

частку кредитного портфеля з одночасним збільшенням питомої ваги портфеля 

цінних паперів. Серед причин, що призвели до погіршення ситуації, можна 

виокремити і такі, як низька платоспроможність вітчизняних позичальників, 

неврегульованість законодавства, зокрема щодо процедури банкрутства та 

процедури реєстрації обтяжень, високий кредитний ризик, що, в свою чергу, 

вимагає формування значних резервів [3, с. 190].  

З метою ефективної реалізації розробленої кредитної стратегії банки в 

сучасних умовах мають розробляти власну внутрішню кредитну політику та 

запроваджувати механізми її здійснення. Кредитна політика охоплює 

найважливіші елементи і принципи організації кредитної роботи в банку, які 

фіксуються у письмовому вигляді та затверджуються на засіданнях кредитного 

комітету i комітету кредитного нагляду. Ця політика формується на основі 

факторів, що визначаються обсягом капіталу, активів та кредитного портфеля 

банку, складом його клієнтури, спеціалізацією, місцезнаходженням, наявністю 
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мережі філій, ситуацією на грошовому ринку тощо.  

Основними напрямами підвищення кредитної активності банків повинні 

стати заходи макроекономічного та мікроекономічного спрямування. 

До заходів макроекономічного спрямування слід віднести в першу чергу 

подальшу стабілізацію кредитного ринку України, зокрема в частині реалізації 

таких заходів як удосконалення організації регулювання та нагляду за 

кредитними установами, подальший розвиток кредитних бюро, врегулювання 

функціонування колекторських компаній, які необхідні для виконання умов 

кредитних договорів при банкрутств і позичальника.  

До заходів мікроекономічного спрямування повинні стати: нарівні 

взаємовідносин «банк-клієнт», з точки зору підвищення ефективності 

кредитних операцій і поліпшення схеми надання позик; на рівні НБУ, з точки 

зору удосконалення діючого механізму рефінансування; на рівні самого 

комерційного банку, з точки зору вдосконалення відповідних аспектів 

фінансового менеджменту, що охоплюють продукування кредитних послуг і 

підтримання стабільності банківської системи шляхом мінімізації ризиків та 

оптимального управління портфелем кредитних вкладень загалом [2, с. 21-22]. 

Серед перспективних напрямів подальшого вдосконалення кредитної 

діяльності банків доцільно виділити: 1) покращення методичного забезпечення 

оцінки кредитоспроможності позичальників, яке повинно включати широке 

використання скорингових систем; 2) скорочення частки кредитних коштів у 

готівковій формі, що сприятиме зменшенню витрат обігу, і посилення 

контролю за цільовим використанням кредиту; 3) встановлення плаваючих 

ставок за кредитами, розмір яких буде переглядатися щомісячно з прив’язкою 

до облікової ставки; 4) запровадження високопрофесійних юридичних служб, 

спроможних ефективно оцінювати усі правові аспекти взаємодії банків із 

клієнтами і у разі необхідності реалізовувати права банку у судовому порядку; 

5) активне використання інструментів маркетингу, а саме сегментації та 

кластерного аналізу, з метою зменшення витрат банків на ринку кредитування. 

Як свідчить міжнародна практика, найефективнішим методом роботи з 

проблемними активами банку є здійснення реструктуризації кредитної 

заборгованості. Методи роботи з проблемною заборгованістю банків можна 

поділити на внутрішні та зовнішні щодо банків за способом дії. 

Реструктуризація кредитної заборгованості є найефективнішим 

внутрішньобанківським методом і передбачає: надання кредитних канікул, 

зміну схеми погашення кредиту з класичної на ануїтетну, пролонгацію кредиту, 

конверсію (переведення валютних кредитів у гривневі), зниження відсоткової 

ставки. Дані методи можна застосовувати лише до відповідальних, 

добросовісних боржників. 

У разі неможливості застосування внутрішньобанківських методів 

управління проблемною заборгованістю актуалізується практика застосування 

зовнішніх методів, до яких слід віднести: 1) передачу проблемних активів в 

управління третій особі (колектору); 2) продаж проблемних активів 

непов’язаній фінансовій компанії на умовах факторингу; 3) продаж проблемних 
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активів пов’язаній фінансовій компанії, внаслідок чого поліпшується структура 

балансу банку; 4) сек’юритизацію активів, що передбачає оптимізацію 

структури балансу банку шляхом перетворення наданих банком позичок на 

ліквідні цінні папери і відповідного трансферту кредитних ризиків банку в 

ризики інших учасників ринку 

Таким чином, проблема вдосконалення кредитної діяльності та підвищення 

ефективності управління кредитним портфелем є актуальною для керівництва 

будь-якого банку, особливо в умовах розширення обсягів кредитування. 

Стабільність та дохідність банків визначається якістю їх кредитних портфелів, а 

тому найбільшу увагу слід приділяти процесам управління кредитними 

ризиками та покращенню якості кредитних портфелів, що дозволить підвищити 

ефективність управління кредитним портфелем банків. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Процес забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

базується на відповідному механізмі її управління, під яким розглядають 

сукупність станів та процесів, з яких складається управління щодо протидії 

небезпекам, загрозам та ризикам [3, с. 9]. Фінансово-економічна безпека 

підприємства є складним, динамічним явищем і потребує розробки такого 

механізму її забезпечення, який би враховував усі її характеристики та умови 

функціонування суб’єкта господарювання.  

Аналіз ряду наукових джерел [1-3] дозволяє констатувати, що до складу 

механізму управління фінансовою безпекою підприємства можна віднести такі 

основні складові елементи, як: об’єкти та суб’єкти управління, сукупність 

фінансових інтересів підприємства, функції, принципи і методи управління, 

організаційну структуру, нормативно-правове забезпечення, інформаційне 

забезпечення тощо.  

Суб’єктами управління фінансовою безпекою є власники, керівництво 

підприємства та фінансові менеджери, які шляхом проведення аналітичних 

досліджень, як внутрішнього, так і зовнішнього середовища підприємства, 

розробляють відповідні пропозиції щодо запобігання фінансовим проблемам. В 
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системі фінансово-економічної безпеки перш за все, захисту потребують 

фінансові інтереси підприємства, які безпосередньо впливають на зміст 

механізму забезпечення фінансової безпеки. Система пріоритетних фінансових 

інтересів підприємства включає: максимізацію його ринкової вартості; 

зростання рівня доходності власного капіталу підприємства (рівня фінансової 

рентабельності); достатність фінансових ресурсів на всіх етапах фінансово-

економічного розвитку; фінансову стабільність підприємства в процесі його 

розвитку; фінансову стійкість; високий рівень інвестиційної активності та 

ефективності інвестицій; безпеку інвестиційної діяльності; позитивний імідж 

підприємства як контрагента; ефективну нейтралізацію фінансових ризиків; 

високий інноваційний рівень фінансової діяльності; швидке та ефективне 

подолання кризових фінансових ситуацій, що виникли [2, c. 48]. 

Задля ефективного забезпечення фінансової безпеки підприємствам слід 

дотримуватися таких принципів управління  фінансово-економічною безпекою 

підприємства (табл. 1): 

Таблиця 1 

Принципи управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства 
Назва принципу Характеристика принципу 

Системність побудови  

Усі елементи системи управління фінансово-економічною 

безпекою підприємства мають бути взаємопов’язані та 

взаємоузгоджені 

Інтегрованість із загальною 
системою менеджменту 

Система управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства має бути органічно інтегрована у загальну систему 

менеджменту підприємства 

Інтегрованість із системою 
управління економічною 

безпекою підприємства 

Система управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства має бути органічно інтегрована у загальну систему 

управління економічною безпекою підприємства 

Об’єктивність 

Управлінські рішення мають розроблятися з урахуванням 

об’єктивних економічних законів, на основі глибокого аналізу 
ситуації з застосуванням наукових методів пізнання 

Комплексний  характер 

управлінських рішень  

Усі прийняті управлінські рішення мають бути збалансованими, 

несуперечливими 

Безперервність 
Процес управління фінансово-економічною безпекою 

підприємств має відбуватися безперервно 

Оперативність та динамічність 
управління   

Система управління фінансово-економічною безпекою має 

забезпечувати швидку реакцію підприємства на появу  реальних 
та потенційних загроз та своєчасне прийняття відповідних 

управлінських рішень 

Адекватність реагування на 

окремі загрози фінансовим 
інтересам   

Заходи стосовно реагування на загрози фінансово-економічним 

інтересам підприємства мають розроблятися відповідно до 
визначених критеріїв, наприклад, ймовірність реалізації загрози 

Ефективність управлінських 

рішень, що приймаються  

Розроблені чи прийняті управлінські рішення мають швидко 

коригуватися, якщо цього вимагає зміна зовнішнього чи 
внутрішнього середовища підприємства 

Законність управлінських  рішень 
Усі прийняті управлінські рішення повинні мати легітимний  

характер  і не суперечити чинному законодавству 

Стимулювання та відповідальність 

персоналу і керівництва за стан 
фінансової безпеки підприємства 

Має бути розроблена дієва і ефективна система стимулів та 

відповідальності посадових осіб за стан фінансово-економічної 
безпеки підприємства 

Джерело: [1, с. 10] 
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Реалізація наведеної системи принципів управління фінансово-

економічною безпекою підприємства дає змогу забезпечити виконання мети її 

організації й реалізацію поставлених задач. 

Суб’єкти управління впливають на об’єкти управлінського впливу за 

допомогою певних методів управління (рис. 1), які розкривають шляхи протидії 

реальним та потенційним загрозам, небезпекам та ризикам у конкретних 

умовах та у визначений термін часу і відображають безпосередній стан 

захищеності підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методи, які використовуються в управлінні фінансово-економічною 

безпекою підприємства 
Джерело: [3, с. 27] 
 

За допомогою адміністративних (організаційно-розпорядчих) методів 

управління відбувається: формування організаційної структури управління 

фінансово-економічною безпекою; визначення повноважень та відповідальності 

посадових осіб, розпорядку роботи, порядку дій у тій чи іншій ситуації; 

регламентування інших дій суб’єктів управління фінансово-економічною 

безпекою; введення режимів входу/виходу персоналу та відвідувачів; створення 

перешкод для доступу до охоронного майна. 

Забезпечення фінансово-економічної безпеки економічними методами 

передбачає: реалізацію заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

використання господарських ресурсів; оцінку рівня сучасності та 

продуктивності матеріально-технічної бази, пошук резервів її покращення; 

підвищення рентабельності активів та конкурентоспроможності підприємства; 

фінансування заходів із прогнозування розвитку ринкової кон’юнктури, 

інституціонального регламентування фінансово-господарської діяльності та 

ресурсного забезпечення [3, с. 25]. 
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Організаційно-технологічні методи спрямовані на підвищення 

ефективності управління безпекою шляхом впровадження на підприємстві 

міжнародних систем управління якістю. Інформаційні методи передбачають 

створення механізму оперативного реагування на загрози інформаційній 

безпеці та поширення негативної інформації про підприємство. 

Зазначимо, що забезпеченню фінансово-економічної безпеки повинна 

приділятися особлива увага на кожному підприємстві. Наявність великої 

кількості загроз вимагає розробки та реалізації дієвих заходів із забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства.  

Отже, механізм управління фінансово-економічною безпекою 

підприємства є невід’ємною частиною системи його економічної безпеки, що: 

базується на певних завданнях, функціях і принципах; передбачає використання 

системної сукупності методів, інструментів та конкретних заходів їх реалізації, 

які необхідно використовувати не розрізнено, а у поєднанні, комплексно і 

оперативно.  
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НАГЛЯДОВІ ФУНКЦІЇ НБУ У РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ 

В Україні, відповідно до чинного законодавства, функції банківського 

регулювання та нагляду здійснює Національний банк. Для здійснення нагляду 

за діяльністю банків у центральному апараті Національного банку створена 

служба нагляду, що складається з Комісії з питань нагляду і регулювання 

діяльності банків, департаментів та управління, а саме [1]: 

– департамент реєстрації та ліцензування банків; 

– департамент безвиїзного нагляду; 

– департамент інспектування банків; 

– департамент з питань роботи з проблемними банками; 

– управління координації з питань банківського нагляду. 

На даний час основними напрямами розвитку банківського регулювання 

http://www.sholar.ru/
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і нагляду є (табл. 1): 

Таблиця 1 

Напрями розвитку банківського регулювання і нагляду 
Напрями розвитку банківського 

регулювання і нагляду 
Характеристика напрямків 

Системність у банківському 

нагляді 

Означає, що банківський нагляд містить в собі декілька 

елементів, які знаходяться між собою у певному зв’язку. 

Складовими банківського нагляду є контроль, що полягає 

у дослідженні або спостереженні за станом дотримання 

законності в діяльності банків та інших кредитно-

фінансових установ, а також активні дії НБУ щодо 

застосування за результатами контролю відповідних  

заходів впливу.   

Дотримання банками чинного 

законодавства 

Банківський нагляд спрямований на забезпечення  

дотримання банками та іншими кредитно-фінансовими 

установами у процесі їх діяльності законодавства України 

і встановлених нормативів. При цьому ці спрямованість 

не є самоціллю, вона передбачає досягнення певної мети, 

а саме забезпечення стабільності банківської системи та 

захисту інтересів вкладників.  

Забезпечення стабільності 

розвитку банківської системи 

Стабільність банківської системи можна визначити як 

стан, при якому елементи цієї системи (банки та інші 

кредитно-фінансові установи) є надійними у фінансовому  

відношенні, кваліфіковано управляються і не загрожують 

інтересам вкладників. Всі складові стабільності 

банківської системи тісно пов’язані між собою і для їх 

оцінки необхідно встановити, з яким ступенем ризику 

працює кожен банк, які ресурси є у наявності для 

управління даним ризиком і чи є достатнім обсяг ресурсів 

для того, щоб збалансувати ризики. 

Забезпечення функціонування 

системи раннього реагування 

На стадії радикального втручання в діяльність 

проблемних банків вживаються такі заходи: установлення 

режиму фінансового оздоровлення; припинення 

діяльності (відкликання ліцензії на здійснення 

банківських операцій), ліквідація (банкрутство). 

Джерело: складено на основі [1] 
 

Загальновідомо, що банківський нагляд – це система контролю та активних 

впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення 

дотримання банками та іншими кредитно-фінансовими установами у процесі їх 

діяльності законодавства України і встановлених нормативів, з метою 

забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників. 

Зазначимо, що система банківського нагляду скоординована за вертикаллю 

і функціонує як єдиний механізм у складі центрального апарату та 

територіальних управлінь Національного банку України. Вона має окремі рівні 

з правом прийняття відповідних рішень і дій у межах своєї компетенції при 

здійсненні контрольних функцій. В цілому наглядові органи Національного 

банку мають відпрацьований механізм контролю за функціонуванням 

банківської системи країни та виявлення ризиків в діяльності банківських 
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установ (рейтингування за системою CAMELS, визначення показників 

раннього реагування тощо). Разом з цим існує нагальна потреба в поліпшенні 

відкритості банківських установ (щодо їх фінансового стану, результатів 

діяльності, складу власників, тощо), прозорості процедурі ухвалення рішень в 

фінансовій сфері регуляторними органами, а також щодо встановлення 

інституційної та операційної незалежності регуляторів [3]. 

Слід відмітити, що головною функцією банківського нагляду є виявлення 

проблемних банків і застосування відповідних заходів щодо них. 

З погляду розумного (пруденційного) банківського нагляду проблемним є 

банк, який демонструє можливість чи вірогідність банкрутства, а банкрутство 

банку може зумовити одна з двох класичних причин: 

1) неплатоспроможність,що означає відсутність у банку достатньої 

кількості активів, щоб виконати свої зобов'язання. Іншими словами, коли банк 

відчуває дефіцит власних коштів (має від'ємний капітал), він визнається 

неплатоспроможним; 

2) неліквідність,тобто банк не у змозі виконати свої зобов'язання перед 

вкладниками чи кредиторами [1]. 

Теоретично неплатоспроможний банк може продовжувати функціонувати, 

особливо якщо центральний банк дає йому свої кошти, тобто підвищує його 

ліквідність, щоб дати можливість виконати свої зобов'язання. 

Критерії проблемної діяльності визначаються на підставі аналізу 

дотримання банком пруденційних норм і нормативів ведення банківської 

справи: показників обов'язкових економічних нормативів та інших норм, 

передбачених нормативними актами Національного банку України. Негативний 

висновок за результатами аналізу оперативних показників може свідчити про 

наявність деяких проблем у діяльності комерційного банку та бути підставою 

для проведення інспекційної перевірки. 

Включенню банку до категорії проблемних має передувати застосування 

службою банківського нагляду комплексу попереджувальних заходів на 

підставі результатів безвиїзного контролю. 

Банківський нагляд повинен уміти виявляти внутрішні проблеми банку. 

Ними можуть бути шахрайські дії, порушення законів і нормативних 

документів тощо. Загалом з погляду оцінки його фінансового стану основна 

увага має приділятися платоспроможності і ліквідності [2]. 

У разі виявлення проблем у діяльності банків органи банківського нагляду 

можуть прийняти рішення про застосування низки заходів радикального 

втручання в діяльність проблемних банків (рис. 1). 

Слабкою стороною систем банківського нагляду багатьох країн є 

нездатність вжити термінові заходи стосовно проблемних банків після того, як 

під час контролю були виявлені їхні проблеми. Причиною такої бездіяльності 

зазвичай є недостатні повноваження щодо застосування примусових дій, 

передбачених у законодавстві, або небажання з боку органів влади (іноді з 

політичних причин) вживати непопулярні, але необхідні заходи для захисту 

коштів вкладників. 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Заходи НБУ у разі виявлення проблем у діяльності банків 
Джерело: складено на основі [1] 
 

Отже, головною функцією банківського нагляду є виявлення проблемних 

банків і застосування відповідних заходів щодо них. У разі виявлення проблем 

у діяльності банків органи банківського нагляду повинні прийняти рішення про 

застосування низки заходів радикального втручання в діяльність проблемних 

банків а саме: вимагати, щоб банк терміново збільшив розмір капіталу до рівня, 

який відповідає встановленим нормативам, і завдяки цьому забезпечив повний 

захист коштів вкладників; передбачити реорганізацію (придбання даного банку 

більш сильним, у власність якого перейдуть всі депозитні зобов'язання); 

припинити діяльність банку і почати процедуру його ліквідації відповідно до 

чинного законодавства. Радикальними ж діями можуть бути: установлення 

режиму фінансового оздоровлення; припинення діяльності (відкликання 

ліцензії на здійснення банківських операцій); ліквідація (банкрутство) тощо. 
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МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ДОЛАРИЗАЦІЇ 

БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

Актуальність даної теми зумовлена проблемами функціонування 

Заходи НБУ 

у разі 

виявлення 

проблем у 

діяльності 

банків 

 вимагати, щоб банк терміново збільшив розмір капіталу до 

рівня, який відповідає встановленим нормативам, і завдяки цьому 

забезпечив повний захист коштів вкладників; 

 передбачити реорганізацію (придбання даного банку більш 

сильним, у власність якого перейдуть всі депозитні зобов'язання); 

 припинити діяльність банку і почати процедуру його 

ліквідації відповідно до чинного законодавства. 

Радикальні дії 

з боку НБУ у 

діяльність 

проблемних 

банків 

  установлення режиму фінансового оздоровлення; 

  припинення діяльності (відкликання ліцензії на здійснення 

банківських операцій); 

  ліквідація (банкрутство). 
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банківського сектору України. Наявність стійкого впливу рішень монетарної 

влади на ефективність діяльності банків підіймає питання зваженості та 

далекоглядності при впровадженні у життя нових ідей та підходів у сфері 

монетарної політики. 

Основна функція Національного банку України – забезпечення 

стабільності грошової одиниці України. Під час виконання цієї функції він має 

виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в 

державі [1, с. 1].  

Основним режимом монетарної політики проголошено інфляційне 

таргетування. Проте дискусії щодо доцільності його впровадження 

продовжуються. Чи доцільним є його дотримання за умов коли більшість 

центральних банків визначають, що основний канал трансмісійного механізму 

– процентний канал втратив свою ефективність (адже, загальновідомо, що його 

ефективне функціонування є однією з основних передумов забезпечення 

режиму інфляційного таргетування). За умов коли у розвинених країнах 

набувають поширення нетрадиційні монетарні рішення і відхід від основних 

постулатів інфляційного таргетування,виникає сумнів щодо потреби Україні 

сліпо переймати досвід щодо впровадження цього режиму. Можливо потрібно 

обрати свій власних шлях у проведенні монетарної політики, зосереджуючись 

на особливостях національної економіки. 

Наразі Національний банк України дотримується режиму плаваючого 

обмінного курсу [2, с. 8], мотивуючи це тим, що його підтримання протирічить 

режиму інфляційного таргетування. Однак відомо, що Україна імпортує значну 

частину товарів, а національна продукція містить значну імпортну компоненту. 

Тому одним з головних ціноутворюючих чинників на вітчизняному ринку є 

обмінний курс, який за режиму плаваючого обмінного курсу унеможливлює 

вплив на ціноутворення шляхом процентної політики Національного банку 

України, яка має бути ключовою за умов дотримання інфляційного 

таргетування. За таких умов заявлена мета з огляду на наслідки впровадження 

плаваючого курсу є сумнівною. 

Характерною рисою вітчизняного банківського сектору була і залишається 

надмірна доларизація, яка передбачає утримання економічними суб’єктами 

частки активів чи зобов’язань у вільноконвертованій валюті.  

Є різні підходи до оцінки рівня доларизації банківського сектору, відтак 

зупинимося на одному з показників доларизації – депозитах фізичних осіб в 

іноземній валюті, оскільки вониє однією із найважливіших складових ресурсної 

бази банків, а фізичні особи, на відміну від юридичних осіб, переважно не 

мають доходів в іноземній валюті, тому депозити в іноземній валюті можна 

розглядати як механізм захисту заощаджень від інфляції та девальвації 

національної валюти. Тобто, це – об’єктивне явище за умов нестабільності 

національної валюти [3, с. 108]. 

У таблиці наведено основні показники поведінки вкладників під час 

кризових явищ.  
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Таблиця  

Відплив та повернення депозитів фізичних осіб у зв’язку із кризовими 

явищами в Україні у (2008-2016 рр.) 

Показники 

Тривалість відпливу вкладів 

(від початку до принаймні 3 

місяців зростання), місяців 

Тривалість повернення 

вкладів (від принаймні 3 

місяців зростання до 

відновлення передкризового 

рівня), місяців 

Темп відпливу вкладів за 

період, % 

гривні долари 

США 

 євро гривні долари 

США 

 євро гривні долари 

США 

 євро 

Криза 2008 – 

2009 рр. 

4 4 6 13 17 10 -11,26 -25,03 -15,30 

Криза 2014 – 

2016 рр*. 

31 34 33 - - - -21,13 -61,75 -56,71 

* На 01.07.2016 ще тривав відплив вкладів 

Джерело: [3, с. 111]. 
 

Виходячи з наведених даних, слід відмітити, що найбільш чутливими до 

змін валютного курсу є депозити в іноземній валюті, причому криза 2014-2016 

рр. є більш руйнівною. Слід підкреслити, що монетарна політика має 

безпосередній вплив на ефективне функціонування банківського сектору 

України, зокрема і на формування його ресурсної бази, а ресурсозабезпечення є 

важливою складовою забезпечення кредитної активності банків як запоруки 

відновлення економічної активності. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Банківська система відграє важливу роль у розвитку економіки України, 

наповненні державного бюджету, оновленні матеріально-технічної бази та 

активізації інноваційно-інвестиційних процесів, стимулюванні виробничо-

господарської діяльності. У зв'язку з цим необхідна така система оподаткування 

банків, яка допомогла б підвищити рівень їх доходів і, водночас дозволить 

збільшити надходження податкових платежів до державного бюджету, а також 

буде стимулом їх діяльності в напрямі збільшення вкладень капіталу у 

реальний сектор економіки. 
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Податкове регулювання банківської діяльності в узагальненому вигляді 

трактують як цілеспрямований комплексний процес використання засобів та 

інструментів впливу державної податкової політики на банківську діяльність з 

метою стимулювання чи стримування надання банківських послуг для 

отримання позитивних соціально-економічних результатів [1].  

Значення податків та особливості системи оподаткування банків зумовлене 

функціями податків, основними з яких є дві – фіскальна та регулююча. З точки 

зору впливу на діяльність банків, найважливіше значення має регулююча 

функція податків, оскільки саме за її допомогою держава збалансовує свої 

інтереси з інтересами платників. Як прямий фактор, система оподаткування 

банків впливає на такі показники їх діяльності як собівартість продуктів і 

послуг, витрати та фінансові результати, що у свою чергу, впливає на 

ліквідність банку та на розмір власних коштів, адже податки, як і будь-які 

витрати, призводять до зменшення прибутку, а значить і капіталу банку. 

Отже, за допомогою податків можна істотно впливати на діяльність банків. 

Однак нині головним завданням податкового впливу на діяльність вітчизняних 

комерційних банків є, по-перше, переорієнтація вкладень банків у реальний 

сектор економіки, а не у спекулятивні інструменти банківської діяльності 

(міжбанківське кредитування, ринок цінних паперів, валютні цінності).По-

друге, податкове втручання у банківську діяльність не повинно послаблювати 

фінансову стійкість банків і сприяти їхньому банкрутству, особливо малих 

банків. По-третє, податкове регулювання повинно протидіяти наростанню 

монополізації у банківництві, оскільки монополізація ринку банківських 

продуктів створює умови та можливості для перекладання податкового тягаря 

на клієнтів через зростання відсоткових ставок за користування кредитами, 

зниження ставок на депозити, збільшення комісійних тарифів тощо. 

Податки, незалежно від джерела їх сплати, є для банку витратами. 

Водночас ціна банківського продукту формується із витрат і прибутку. Звідси, 

зниження податкового тягаря має сприяти досягненню таких цілей: збільшення 

привабливості банківських продуктів; зменшення виробничих витрат клієнтів 

банку і збільшення їхньої ділової активності, а також надходжень податкових 

платежів у бюджет; зниження банківських ставок і тарифів за послуги; 

стимулювання розвитку конкуренції у банківництві.  

Оподаткування банків в Україні здійснюється на загальних принципах 

системи оподаткування, а саме: обов'язковість; рівнозначність і пропорційність; 

рівність та недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації; соціальна 

справедливість; стабільність; економічна обґрунтованість; рівномірність 

сплати;єдиний підхід; доступність [3, с. 32-33]. 

Банківський сектор України делегований функціонувати як подвійний 

гравець у системі оподаткування України. Банківські установи виступають, з 

одного боку, юридичними особами, що на загальних підставах здійснюють 

платежі податків та зборів до бюджету. З іншого боку, вони є посередниками 

між іншими платниками до бюджету та державними податковими органами, 

беручи на себе обов’язки виконувати доручення платників щодо перерахування 
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податків та зборів до бюджету.  

Так, Н. Г. Євченко пропонує досліджувати відрахування до бюджету 

безпосередньо за податковими зобов’язаннями банків окремо від операцій із 

перерахування податків та зборів від імені клієнтів таких установ. Тому, 

виконуючи подвійну функцію у процесі здійснення розрахунків із бюджетом, 

сукупність операцій комерційних банків України щодо сплати податків та 

зборів варто класифікувати за напрямами справляння платежів до бюджету: як 

платник податків та як податковий відповідальний агент [2, с. 72]. Банк як 

платник податків здійснює розрахунки за податковими зобов’язаннями банків 

України за результатами своєї податкової діяльності, котра пов’язана з 

формуванням податкових баз та оптимізацією податкового навантаження; 

оцінкою податкових ризиків; розробкою облікової політики; підготовкою і 

поданням податкової звітності; контролем дотримання графіків податкових 

платежів; відносинами з податковими та контролюючими органами. 

Виступаючи платником податку, банк за результатами своєї діяльності сплачує: 

податок на прибуток; податок на доходи фізичних осіб; податок на додану 

вартість; екологічний податок; рентну плату; мито, єдиний податок; податок на 

майно; збір за місця для паркування транспортних засобів.  

За ситуації, де банк виступає податковим агентом, об’єктом розрахунків є 

податкова діяльність інших суб’єктів оподаткування (клієнтів, працівників, 

акціонерів тощо). Податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – це 

юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), само 

зайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, які незалежно 

від організаційно правового статусу та способу оподаткування іншими 

податками та форми нарахування (виплати, надання) доходу зобов'язані 

нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений ПКУ, до 

бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються 

такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим 

органам та нести відповідальність за порушення його норм [4]. 

Розвиток банківської системи України та вдосконалення системи 

оподаткування її діяльності – це два паралельних і взаємопов'язаних шляхи. 

Активізація стимулюючої функції державного регулювання оподаткування 

банківських установ дасть можливість досягти значних успіхів щодо 

зменшення фінансового дисбалансу та стабілізації економіки в цілому. В 

умовах фінансової нестабільності в країні змінюються макроекономічні 

показники, негативний вплив яких позначатиметься ще тривалий період. У цій 

кризовій ситуації банки повинні вживати реальних заходів для підтримки 

економіки, стимулювання розвитку її окремих галузей, поліпшення режиму 

повернення позик, організації нормальних взаємин з клієнтами, вести 

грамотний економічний аналіз кредитних вкладень, що неминуче позначиться 

на формуванні їх бази оподаткування. 

У зв’язку з цим виникає необхідність сформувати таку систему 

оподаткування банків, яка стимулювала б діяльність комерційних банків у 

напрямі збільшення вкладень капіталу в реальний сектор економіки, допомогла 



52 
 

б збільшити їх доходи, а, отже, їх оподатковуваний прибуток. Тому, необхідно 

звернути увагу на зарубіжний досвід оподаткування кредитних організацій з 

метою не лише розвитку цього сектору економіки в нашій країні, але і для 

збільшення податкових надходжень до бюджету від банків. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що податкове регулювання 

банківської діяльності як ніколи є актуальним для України. Адже банківська 

діяльність в державі може стати рушійною силою розвитку підприємницької 

діяльності, у вигляді інвестування та надання кредитів останнім. Тому в 

податковій політиці держави щодо банківської діяльності повинна переважати 

структуро-регулююча функція на меті якої буде розвиток банківської сфери, 

введення шкали оподаткування податку на прибуток, та застосування 

мінімальної ставки оподаткування на прибуток від надання довгострокових 

кредитів суб’єктам господарювання. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

КРАЇНИ В УМОВАХ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Процес розробки податкових реформ в умовах податкової конкуренції 

вимагає дослідження взаємозв’язку між категоріями «податкова система» та 

«податкова конкуренція» з метою виявлення особливостей впливу податкової 

конкуренції між країнами на зміни у функціонуванні податкових систем та 

специфіки соціально-економічного розвитку країн за умов їх участі у 

податковій конкурентній боротьбі. 

Розглядаючи концептуальні питання податкової системи, слід враховувати 

її законодавчу регламентованість, інструменти функціонування та особливості 

їх застосування, що в цілому дозволяє узагальнити існуючі підходи шляхом 

визначення податкової системи як сукупності законодавчо регламентованих 

економічних відносин між державою, фізичними та юридичними особами з 

приводу встановлення, стягнення та розподілу податків, зборів та платежів 

податкового характеру для забезпечення виконання соціально-економічних 
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функцій держави. Такий підхід дозволяє врахувати як суб’єктів, об’єкти та 

інструменти податкової системи, так і механізм та мету її функціонування. 

Функціонування податкової системи доцільно розпочати з розгляду 

принципів, на основі яких вона побудована. Аналізуючи принципи 

оподаткування, більшість авторів пропонують їх розглядати з точки зору трьох 

аспектів – організаційного, економічного та правового, що можна відмітити 

також, проаналізувавши принципи побудови податкової системи, які визначені 

у Податковому кодексі України [1].   

Таблиця 1 

Принципи податкової системи України відповідно  

до Податкового кодексу України 

         

Джерело: [2, с. 264] 

У той же час, аналізуючи сучасні наукові підходи до визначення принципів 

податкової системи, відмітимо, що підходи дослідників у цілому враховують 

положення, визначені законодавством, конкретизуючи окремі аспекти. Так, А. 

Крисоватий [3, с. 40] серед принципів побудови податкової системи визначає 

забезпечення фіскальної функції через обов’язковість і рівномірність 

оподаткування та стимулювальної функції через стимулювання науково-

технічного прогресу, інвестиційної і підприємницької діяльності, а також 

справедливість (в тому числі соціальну справедливість), обґрунтованість, 

компетентність, єдиний підхід, доступність, стабільність, рівнозначність. 

Інші науковці визначають, що податкова система має враховувати 

принципи вигоди (компенсація платникам витрат на сплату податків у вигляді 

суспільних благ), адміністративної зручності (простота та прозорість 

податкового законодавства та механізму сплати податків), платоспроможності, 

визначальної бази (середній рівень оподаткування має формуватися з 
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урахуванням видатків бюджету) [4, с. 67]. 

Варто відмітити, що при визначенні податкової конкуренції більшість 

авторів трактують її як процес суперництва на різних рівнях державної влади (у 

якості учасників виділяючи регіони, держави та об’єднання держав) за 

залучення певного виду ресурсів, що, як наслідок, провокує зміну національних 

податкових систем. При розгляді податкової конкуренції деякі науковці 

визначають її як пом’якшення умов оподаткування, тоді як інші автори 

розглядають даний аспект більш глобально, враховуючи реформування 

податкової системи юрисдикції.  

У багатьох розвинених країнах податкова конкуренція заохочує уряд до 

налагодження партнерства між державним та приватним секторами економіки в 

сфері будівництва доріг, водо- та газопостачання, прибирання сміття тощо. 

Податкову конкуренцію між національними урядами, як і будь-який 

інший вид конкуренції, можна розглядати за трьома такими позиціями: 

1) конкуренція з погляду ступеня контролю за платниками податків з 

боку держави; 

2) конкуренція як «процедура відкриття нових фактів», що припускає 

диференціацію податкових систем країн, залучених у процес міжнародної 

податкової конкуренції, і спроможність суб’єктів вибирати найбільш відповідні 

їх очікуванням податкові системи і негайно тестувати їх на практиці у процесі 

здійснення зовнішньоекономічних операцій; 

3) конкуренція як стимулювальний механізм включення всіх країн у 

гонитву за лідерами. 

Важливою відмінністю міжнародної податкової конкуренції є те, що 

основними її суб’єктами є країни в особі своїх національних урядів і 

податкових адміністрацій, тоді як суб’єктами традиційної конкуренції в межах 

світового господарства є, як правило, недержавні економічні агенти (компанії) 

[5]. 

Серед основних напрямків реформування національної податкової системи 

в умовах податкової конкуренції можна виділити наступні: 

– зміна податкового навантаження у відповідності до загальних умов 

розвитку економіки країни;  

– спрощення процесу податкового адміністрування; 

– підвищення рівня взаємодії суб’єктів податкової системи, що дозволить 

покращити якість податкового процесу; 

– укладення міжнародних договорів у сфері оподаткування з метою, з 

одного боку, уникнути подвійного оподаткування, а з іншого, привести 

національну податкову систему у відповідність міжнародним нормам 

податкового законодавства. 
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СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ 

СТРАХОВОГО РИНКУ 

Страховий ринок України функціонує у вкрай нестабільних економічних 

умовах. Прояви світової фінансової кризи, військові дії на сході України, 

нестабільність фінансової системи, які впливають на розвиток як ринку загалом, 

так і його учасників, обумовлюють суттєві зміни у його структурі, та 

окреслюють необхідність фінансових установ адаптовуватись до 

непередбачуваних умов діяльності та трансформовувати свої системи 

економічної безпеки з метою запобігання нових викликів та загроз зовнішнього 

середовища. 

Для забезпечення максимальної ефективності процесу адаптації, 

страховим компаніям, що прагнуть продовжувати свою діяльність, бути 

конкурентоспроможними на ринку та забезпечувати достатній рівень 

рентабельності, необхідним є своєчасне отримання повної інформації відносно 

зміни кількості їх партнерів та конкурентів на страховому ринку, факторів, які 

чинять вплив на динаміку показників їх діяльності, механізми впливу 

державних регуляторів фінансових ринків на характерні для них кризові 

тенденції, та заходи щодо стабілізації стану фінансової системи [1].  

Тому доцільно здійснити комплексну характеристику основних 

показників діяльності страхового ринку та його динаміки за 2011-2015 рр., яка 

представлена у табл. 1. Зокрема, загальна кількість договорів, крім договорів з 

обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті у 2015 році 

порівняно з 2011 роком збільшилась на 78882,30 тис. одиниць або на 260,99%, 

зокрема в тому числі зі страхувальниками-фізичними особами на 79902,50 тис. 

одиниць або на 302,45%. Поряд з тим, за аналізований період суттєво 

зменшилась кількість договорів з обов’язкового особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті – на 494445,50 тис. одиниць або на 84,12%. 

Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2011 роком 

збільшився на 7042,50 млн. грн. (31,03%), обсяг чистих страхових виплат – на 
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2903,60 млн. грн. (61,79%). Зростання обсягів валових страхових виплат за 2015 

рік мало місце у всіх основних системоутворюючих видах страхування. 

Таблиця 1 

Динаміка показників діяльності страхового ринку 

України за 2011-2015 рр. 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 

Абсолютне 

відхилення 

2015/2011рр. 

Темп приросту 

2015/2011рр., % 

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць 

Кількість договорів, крім договорів з 

обов’язкового страхування від нещасних 

випадків на транспорті, у тому числі: 

30224,5 35204,8 87328,5 35975,7 109106,8 78882,30 260,99 

- зі страхувальниками-фізичними особами 26418,7 29782,3 80345,0 32699,4 106321,2 79902,50 302,45 

Кількість договорів з обов’язкового 

особистого страхування від нещасних 

випадків на транспорті 

587768,0 142952,0 97952,0 98737,5 93322,5 -494445,50 -84,12 

Страхова діяльність, млн. грн. 

Валові страхові премії, у тому числі: 22693,5 21508,2 28661,9 26767,3 29736,0 7042,50 31,03 

зі страхування життя 1346,4 1809,5 2476,7 2159,8 2186,6 840,20 62,40 

Валові страхові виплати, у тому числі: 4864,0 5151,0 4651,8 5065,4 8100,5 3236,50 66,54 

зі страхування життя 70,6 82,1 149,2 239,2 491,6 421,00 596,32 

Рівень валових виплат, % 21,4% 23,9% 16,2% 18,9% 27,2% 0,06 27,10 

Чисті страхові премії 17970,0 20277,5 21551,4 18592,8 22354,9 4384,90 24,40 

Чисті страхові виплати 4699,2 4970,0 4566,6 4893,0 7602,8 2903,60 61,79 

Рівень чистих виплат, % 26,2% 24,5% 21,2% 26,3% 34,0% 0,08 29,77 

Перестрахування, млн. грн. 

Сплачено на перестрахування, у тому 

числі: 
5906,2 2522,8 8744,8 9704,2 9911,3 4005,10 67,81 

- перестраховикам-резидентам 4723,5 1230,8 7110,4 8173,7 7381,1 2657,60 56,26 

- перестраховикам-нерезидентам 1182,7 1292,0 1634,4 1530,5 2530,2 1347,50 113,93 

Виплати, компенсовані перестраховиками, 

у тому числі: 
731,6 537,8 486,7 640,9 1345,8 614,20 83,95 

- перестраховиками-резидентами 164,8 181,1 85,2 172,4 497,7 332,90 202,00 

- перестраховиками-нерезидентами 566,8 356,7 401,5 468,5 848,1 281,30 49,63 

Отримані страхові премії від 

перестрахувальників-нерезидентів 
429,1 275,4* 324,0 12,9 38,1 -391,00 -91,12 

Виплати, компенсовані 

перестрахувальникам-нерезидентам 
578,0 15,9* 27,4 9,9 12,9 -565,10 -97,77 

Страхові резерви, млн. грн. 

Обсяг сформованих страхових резервів 11179,3 12577,6 14435,7 15828,0 18376,3 7197,00 64,38 

- резерви зі страхування життя 2663,8 3222,6 3845,8 5306,0 6889,3 4225,50 158,63 

- технічні резерви 8515,5 9355,0 10589,9 10522,0 11487,0 2971,50 34,90 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 

Загальні активи страховиків (згідно з 

формою 1 (П(С)БО 2)) 
48122,7 56224,7 66387,5 70261,2 60729,1 12606,40 26,20 

Активи, визначені ст. 31 Закону 

України «Про страхування» для 

представлення коштів страхових резервів 

28642,4 48831,5 37914,0 40530,1 36418,8 7776,40 27,15 

Обсяг сплачених статутних капіталів 14091,8 14579,0 15232,5 15120,9 14474,8 383,00 2,72 

Джерело: складено на основі [4] 
 

Так збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування, як: 

автострахування (збільшення валових страхових платежів на 313,3 млн. грн. 

(10,9%)) та страхування життя (збільшення валових страхових виплат на 252,4 

млн. грн. (105,5%)).  

Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року 

(18,9%) збільшився на 8,3%. та становив 27,2%. Рівень чистих страхових виплат 

станом на 31.12.2015 р. становив 34,0%, що більше на 7,7 в.п. у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року.Високий рівень валових та чистих 

страхових виплат спостерігається з медичного страхування – 62,1% та 64,3%, за 

видами добровільного особистого страхування – 46,2% та 48,9%, страхування 

життя – 22,5%, з обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

власників транспортних засобів – 37,6% та 34,8% відповідно. 
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Страхові резерви станом на 31.12.2015 зросли на 16,1% у порівнянні з 

аналогічною датою 2014 року, при цьому технічні резерви – на 9,2%, а резерви 

зі страхування життя – на 29,8%.У порівнянні з аналогічною датою 2015 року 

зменшились такі показники, як загальні активи страховиків (-13,6%); активи, 

визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів 

страхових резервів (-10,1%) та обсяг сплачених статутних капіталів (-4,3%). 

Отже, за результатами проведеного аналізу можна окреслити такі основні 

тенденції, характерні для українського страхового ринку в частині формування 

збалансованого страхового портфеля: 

– серйозне зниження обсягів грошових потоків від надходження валових 

страхових премій, що обумовлено факторами як екзогенного порядку, так і 

ендогенного; 

– спостерігається зменшення обсягу чистих страхових премій на тлі 

зростання чистих страхових виплат; 

– зростає рівень недовірливого ставлення до страхових компаній, зокрема 

через затягування страхових виплат зазвичай з автострахування; 

– катастрофічними темпами зменшуються обсяги надходжень за 

договорами страхування життя, що не дозволяє говорити про страхування як 

довгострокові інвестиційні ресурси в економіку країни; 

– зниження можливості управління страховим портфелем за рахунок 

перестрахування у компаній-страховиків/перестраховиків із розвинених країн 

світу, з огляду на недовіру зарубіжних партнерів до ефективного проходження 

перестрахових угод, зокрема через уведення валютних обмежень НБУ. 

Результати проведених розрахунків свідчать, що рівень економічної 

безпеки страхового ринку України не відповідає стратегічним орієнтирам його 

розвитку. Тому забезпечення розвитку страхового ринку, підтримання 

стабільності, надійності страховиків – стратегічне завдання держави органів 

державного регулювання. 

Запровадження ефективного державного регулювання страхового ринку 

ґрунтується на: посиленні якості його державного регулювання для 

забезпечення ефективного пруденційного нагляду; гармонізації вимог до 

учасників страхового ринку із директивами ЄС та посиленні контролю за 

виконанням пруденційних вимог, правил та нормативів з подальшим 

підвищенням надійності учасників цього ринку; приведенні законодавства про 

регулювання страхових компаній у відповідність до директив ЄС. 

Таким чином, комплексний підхід до запровадження ефективного 

державного регулювання страхового ринку за стандартами ЄС з метою захисту 

інтересів споживачів страхових послуг та відновлення довіри до страховиків 

враховує критерії оцінювання ефективності державного регулювання, 

індикатори оцінювання ефективності та комплекс заходів щодо відповідності 

стандартам ЄС, а також сприяє інтеграції в європейський простір. 
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ОПОДАТКУВАННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ІНОЗЕМНИХ 

КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ 

Останнім часом міжнародні бізнес-групи поширили практику активного та 

інколи агресивного використання неузгодженості податкових систем окремих 

юрисдикцій та преференційних положень податкових конвенцій з метою 

максимального зниження податкового навантаження на свою діяльність. Як 

наслідок з метою вирішення проблем глобальної податкової невизначеності на 

світовому рівні розпочато низку ініціатив, які передбачають посилення 

адміністрування, інформаційну прозорість та визначення єдиних правил гри для 

платників податків. Однією з таких ініціатив є оподаткування прибутку, що 

отримується іноземними компаніями, які контролюються з певної держави або 

діяльність яких нерозривно пов’язана з якимось одним контрагентом – правила 

про контрольовані іноземні компанії (controlled foreign companies rules).  

Необхідно зазначити, що правила оподаткування контрольованих 

іноземних компаній (далі – правила КІК) мають достатньо давню історію та 

розповсюджені в більш ніж 30 країн світу. Зокрема, вперше вказані правила 

були застосовані в США в 1962 році. Згодом правила КІК були запроваджені в 

національних законодавствах, зокрема, але не виключно, таких країн: Канади, 

Німеччини (1972 р.), Японії (1978 р.), Франції (1980 р.), Великобританії (1984 

р.), Нової Зеландії (1988 р.), Австралії, Швеції (1990 р.), Норвегії (1992 р.), 

Індонезії, Іспанії, Данії, Фінляндії (1995 р.), Угорщини, Мексики, Південної 

Кореї, ПАР (1997 р.), Ізраїлі та Італії (2000 р.), Турції (2006 р.), КНР (2007 р.) 

[4]. 

Правила КІК були розроблені з метою запобігання багатонаціональним 

компаніям, які застосовують інструменти агресивного податкового планування, 

переміщувати без оподаткування (з мінімальним податковим навантаженням) 

прибуток в країни з пільговим режимом оподаткування (офшорні зони).Україна 

вслід за іншими країнами світу стала на шлях удосконалення законодавства з 

питань КІК беручи за основу директиви, розроблені Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), завдяки чому було розроблено Проект 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2931
http://nfp.gov.ua/content/richni-zviti-nackomfinposlug.html
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закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно 

запобігання розмивання бази оподаткування та перенесених прибутку в 

офшорні зони» № 4636 від 11.05.2016 р., який на даний момент знаходиться на 

стадії обговорення [2]. 

Згідно з розробленим проектом пропонується визнавати іноземні компанії 

контрольованими резидентами України, якщо фізична особа-резидент:має 

частку у іноземній юридичній особі, що перевищує 20%, або має частку у 

іноземній юридичній особі, що перевищує 10% за умови, що більш ніж 50% 

часток у цій юридичній особі належать іншим резидентам України, або 

фактично контролює іноземну компанію. Варто зазначити, що при визначенні 

долі участі враховуватиметься як безпосередня участь, так і опосередкована 

через подружжя та/або неповнолітніх дітей. 

У випадку визнання КІК, на резидентів України буде покладено обов’язок 

декларувати їх участь (контроль) в іноземних компаніях шляхом складання та 

подання окремого звіту з КІК, а також сплачувати в Україні податок з прибутку 

таких компаній. Окрім такого звіту резиденти також повинні надавати: 

 фінансову звітність КІК за відповідний календарний рік, підтверджену 

аудиторським висновком, складеним відповідно до норм міжнародної 

фінансової звітності. Водночас, якщо законодавством місцезнаходження КІК не 

передбачено обов’язку складання фінансової звітності, контролююча особа 

повинна забезпечити складання такої фінансової звітності;  

 інформація щодо того, чи є платник податків – засновником (учасником) 

іноземної структури без створення юридичної особи контролюючою особою; 

 наявність підстав щодо звільнення прибутку КІК від оподаткування. 

Ними виступають наступні умови: 

 КІК зареєстрована в будь-якій країні, з якою укладена угода про 

уникнення подвійного оподаткування; 

 КІК є стороною в угоді про розподіл продукції, концесійної угоди, 

учасником державно-приватного партнерства; 

 КІК є емітентом облігацій, що розміщуються на міжнародних фондових 

біржах, перелік яких затверджується Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку [4]. 

У разі визнання КІК, прибуток іноземної юридичної особи 

включатиметься до сукупного оподатковуваного доходу фізичної особи-

резидента України, яка задекларувала таку компанію. 

В свою чергу, якщо існують ознаки здійснення контролю над окремою 

КІК декількома резидентами, такі особи мають самостійно визначити частку 

прибутку і відобразити у персональному звіті. При цьому, у разі, якщо такі 

особи не визначають частку кожної з них в прибутку компанії, податкові 

органи можуть самостійно нарахувати прибуток будь-якій з таких осіб, або всім 

особам пропорційно до кількості учасників. Пропонується встановити суттєві 

фінансові санкції за недекларування участі / контролю над КІК. 

Окремо слід зазначити, що Концепція передбачає розробку правил 

уникнення подвійного оподаткування прибутку, розподіленого КІК на користь 
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резидентів України, і навіть можливість застосування нижчої податкової ставки 

у разі розподілення прибутку в Україну. Також проектом передбачені підстави 

щодо звільнення прибутку КІК від оподаткування. 

Планується, що впровадження правил КІК відбуватиметься у декілька 

етапів, що надасть можливість резидентам ознайомитись з їх змістом та 

поступово підготуватись до повного їх застосування. 

Так, за 2017 податковий рік пропонується тестове подання звітності КІК з 

метою формування бази даних (без обов’язку із сплати податку), за 2018 

податковий рік – сплата податку, лише тоді, якщо розмір частки резидента у 

капіталі КІК перевищує 50% та розмір прибутку КІК є понад 5 млн. дол. США. 

Повне застосування  правил планується розпочати з 2018 податкового року. 

Впровадження контролю за КІК – безумовно є позитивним фактом і 

відповідає цивілізованим правилам податкової політики. Водночас здійснення 

об’єктивного контролю за дотримання законодавства потребує як залучення 

значних професійних та матеріальних ресурсів зі сторони держави так і 

активізацію на міжнародному рівні з метою покращення механізмів обміну 

інформацією.  
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 

Виходячи із проблем та основних тенденцій, що існують на даний час в 

банках України з приводу формування прибутку та налагодження і досягнення 

адекватної структури доходів та витрат, можна констатувати, що вітчизняним 

банкам необхідно здійснити ряд заходів щодо оптимізації процесу формування 

прибутку та структуризація джерел його отримання. 
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В економічній літературі поняття «оптимізація» (optimization) 

використовується в широкому значенні, науковці пов’язують його з 

різноманітними економічними процесами і категоріями, наприклад, 

оптимальний портфель цінних паперів, оптимальна кредитна політика тощо. 

Трактується оптимізація (від лат. optimus – найкращий) як: 

- процесс надання будь-чому найвигідніших характеристик, 

співвідношень; 

- визначення значень економічних показників, за яких досягається 

оптимум, тобто найкращий стан системи. Найчастіше оптимуму відповідає 

досягнення найкращого результату при даних витратах ресурсів або досягнення 

заданого результату при мінімальних ресурсних витратах; 

- спосіб прийняття економічних рішень, при якому ставка робиться на 

ефективний розподіл ресурсів з максимізацією чи мінімізацією якого-небудь 

показника, наприклад, максимізація прибутку чи мінімізація витрат[1]. 

Варто також зазначити, що так як в структурі доходів найбільшу частку 

займають процентні доходи, близько 80%, то цесвідчить про те, що в 

основному банки України заробляють на кредитній діяльності. Підтвердженням 

є і поступове збільшення кредитного портфелю банків в структурі ї активів. 

Щоб оптимізувати доходи, необхідно нарощувати доходи та зменшувати 

витрати банку.  

По-перше, це загальне зростання групи активів, що приносять відсотковий 

дохід, для чого банк повинен:  

- залучити більше позичальників і при цьому ретельно аналізувати їх 

фінансовий стан; 

- нарощувати свій кредитний потенціал за рахунок збільшення обсягу 

ресурсів, що залучаються. Це можливо при проведенні зваженої маркетингової 

та відсоткової політики. 

По-друге, це зміна питомої ваги доходних активів в сукупних активах, для 

чого необхідно звести «непрацюючі» активи до мінімуму, проте у межах, що 

забезпечують ліквідність банку. 

По-третє, це зміна загального рівня відсоткової ставки по активних 

операціях банку. Теоретично більш високий рівень відсоткової ставки повинен 

принести банку якомога більший дохід. Проте, в сучасних умовах банки рідко 

вдаються до таких дій. В умовах конкурентної боротьби вони найчастіше 

знижують ставку з метою залучення якомога більшої кількості позичальників 

та клієнтів. Зниження середньозваженої ставки відсотка по банках в Україні є 

свідоцтвом цього [1]. 

Зміна структури портфеля доходних активівтакож є одним із варіантів дій 

для нарощення прибутку. Відомо, що чим вищий дохід, тим більший ризик у 

сфері банківської діяльності. Тому головне завдання банку – визначення 

ступеня допустимого ризику та виправданості того чи іншого ризику. 

Для зниження ступеня ризику банк надає кредит позичальникові за 

наявності гарантії платоспроможного суб’єкта господарювання чи 

поручительства іншого банку, під заставу належного позичальникові майна, під 
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інші гарантії, прийняті у банківській практиці. З цією метою банк має право 

попередньо вивчити стан господарської діяльності позичальника, його 

платоспроможності та спрогнозувати ризик непогашення кредиту. 

Таким чином, оптимізацію витрат можна визначити як вибір таких 

управлінських параметрів, які забезпечували б найкраще, з точки зору 

заданного критерію, протікання процессу формування витрат банку. Таке 

управління означає, що всі важелі і обрані банком методи стимулювання 

налагоджені таким чином, що інтереси кожного підрозділу були б погоджені зі 

стратегічними цілями банку і спрямовані на вибір шляхів реалізації 

оптимального плану витрачання ресурсів. При цьому оптимізацією витрат 

банку буде процесс формування витрат найкращим для банку чином при 

заданих критеріях, що виражають стратегію розвитку банку. 

Критеріями оптимізації витрат може бути отримання найбільшого 

прибутку при запланованих витратах, запланованого прибутку при найменших 

витратах чи найбільшого прибутку при найменших витратах. Відповідно до цих 

критеріїв групування банківських операцій за дохідністю, рентабельністю і 

подальшим розподілом витрат по операціях може відбуватися чи на базі їх 

оптимізації, чи на основі реструктиризації активів і пасивів банку [1]. 

Визначення методів оптимізації витрат банку залежить від фінансового 

стану та перспектив розвитку установи. При цьомууправління витратами банку 

базується на одному із двох підходів: 

- пріоритетна орієнтація на оптимізацію витрат, що передбачає здійснення 

будь-якихвитрат, які визнані доцільними з точки зору їх окупності або інших 

критеріїв; 

- орієнтація на мінімізацію витрат, що передбачає економію на будь-яких 

можливих статях витрат і попередню диференціацію їх на кількака тегорій: 

об’єктивно необхідні; витрати, що підлягають раціональній мінімізації; 

витрати, що здійснюються за залишковим принципом [1; 2]. 

На відміну від суб’єктівго сподарювання виробничої сфери, які у випадку 

фінансових проблем можуть скорочувати витрати на матеріали та запаси, 

банки, маючи стандартний набір послуг, не мають можливості суттєво 

зменшити такі затрати. Таким чином, шляхи мінімізації витрату банках є 

певною мірою обмежені. 

Як показує практика актуальним стає прямее скорочення витрат, яке 

допомагає за короткий термін поліпшити фінансовий стан банків і на практиці 

зазвичай проходить першим етапом в комплексі заходів щодо оптимізації 

витрат. Воно є необхідним для відсікання непродуктивних витрат. Однак 

необхідно врахувати, що оптимізація та скорочення витрат повинні бути 

зваженими і продуманими процесами.  

Для зниження рівня витрат банку використовують залучення дешевих 

ресурсів (вклади до запитання) та зниження витрат на утримання аппарату 

управління.  

Динаміка і структура доходів і витрат банку характеризується певними 

тенденціями, а тому банки повинні враховувати їх для виходу на шлях 
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прибуткової діяльності. Кожен банк повинен з урахуванням своєї стратегії на 

ринку та власних ризиків проводити необхідну для нього оптимізацію джерел 

формування прибутку. 

Отже, оптимізація доходів і витрат є необхідною умовою підвищення 

ефективності діяльності банківської установи та необхідно врахувати, що 

успішна реалізація скорочення витрат передбачає: чітко сформульовані 

стратегічні цілі розвитку банківської установи, зміну операційної моделі 

бізнесу банку, персональну відповідальність менеджерів за реалізацію програм. 
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКУ ЯК ОСНОВА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ  

Основу функціонування комерційного банку складають фінансові 

ресурси. Вони формуються із власних, залучених та запозичених коштів, які 

перебувають у розпорядженні банку і використовуються ним для кредитних, 

інвестиційних та інших активних операцій, а також для надання послуг 

(гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, трастових 

тощо) з метою отримання достатнього прибутку. Більшість науковців дуже 

вузько трактують поняття «банківські ресурси», ототожнюючи його з поняттям 

«фінансові ресурси банку», однак фінансові ресурси банку є складовою його 

загальних ресурсів. 

Переважна частина фінансових ресурсів банку формується не за рахунок 

власних коштів, а залучених та запозичених. Можливості банків у залученні 

коштів регулюються Національним банком України. Так, згідно з показником 

платоспроможності банку, нормативне значення якого встановлено НБУ, 

залучені та запозичені кошти не повинні перевищувати розмір власного 

капіталу більше, ніж у 12 разів [1]. 

Власні банківські ресурси – це акціонерний, резервний капітал, а також 

нерозподілений прибуток. До залучених і запозичених коштів належать вклади 
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(депозити), кошти від продажу облігацій та інших боргових цінних паперів, 

залишки на рахунках клієнтів, а також кошти, одержані від Національного 

банкуУкраїни в порядку підтримання ліквідності і міжбанківські кредити [2].  

Залучені та запозичені банківські ресурси формують переважну частину 

банківських ресурсів (85-90 %). Тому їм притаманний широкий спектр видів і 

форм залучення.Залучені ресурси банків існують у двох основних юридично-

правових формах: у формі депозитів та формі короткострокових боргових 

цінних паперів. Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних 

осіб шляхом: виконання депозитних операцій, у процесі яких використовують 

різні види банківських рахунків та продажу ощадних і депозитних сертифікатів. 

Банки можуть залучати вільні кошти юридичних і фізичних осіб за 

допомогою банківського векселя. Банківський вексель має депозитну природу і 

цим він схожий на сертифікат. Проте, на відміну від сертифіката, банківський 

вексель може бути використаний його власником як платіжнийзасіб за товари 

та послуги, причому новий власник векселя може передавати його третій особі 

шляхом індосаменту. 

З розширенням банківської діяльності виникає потреба в пошуку нових 

шляхів зростання ресурсної бази. Якщо наявних залучених коштів недостатньо 

для проведення всіх активних операцій, що їх має намір здійснити банк, то 

можна або відмовитися від операції, або запозичити ресурси на ринку. 

Операцію запозичення коштів називають купівлею фондів, а джерела 

запозичення – недепозитними зобов´язаннями банку [3]. Особливістю 

запозичених коштів є те, що у процесі їх формування виступає банк, тоді як при 

створенні депозитної бази ініціатива належить клієнтам. Коли йдеться про 

запозичення, банк самостійно визначає скільки і на який період йому потрібно 

коштів, а у процесі залучення вкладів їх сума та строки визначаються клієнтами 

з огляду на власні потреби. 

Запозичені ресурси банківської установи – це кошти, отримані банком на 

умовах кредитування для здійснення необхідної діяльності на принципах 

платності, строковості, забезпеченості, поверненості та цільового характеру. 

Основними елементами запозичених ресурсів банківських установ є 

міжбанківські кредити, кредити Національного банку України і випуск власних 

боргових зобов’язань. Особливістю запозичених коштів є те, що у процесі їх 

формування ініціатором виступає банк, тоді як при створенні депозитних 

ресурсів ініціатива належить клієнтам. Коли йдеться про запозичення, банк 

самостійно визначає скільки і на який період йому потрібно коштів, а у процесі 

залучення вкладів їх сума та строки визначаються клієнтами з огляду на власні 

потреби. 

Отже, фінансові ресурси банку відіграють важливу роль у його 

функціонуванні і досягненні банком своїх стратегічних завдань та цілей. 

Більша частина фінансових ресурсів банку формується за рахунок залучених та 

запозичених коштів, а не власних. Ці кошти банку мають суттєве значення для 

підтримки поточної банківської ліквідності й тому активно 

використовуються банками. З розвитком ринкових відносин структура 
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залучених ресурсів зазнала істотних змін, що обумовлено появою нових, не 

традиційних способів акумуляції тимчасово вільних коштів фізичних і 

юридичних осіб. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

Сучасний стан розвитку економіки тісно пов'язаний із наявністю різних 

способів конкурентної боротьби, недосконалим законодавством, слабкістю та 

корумпованістю державних структур, криміналізацією господарської діяльності 

та іншими причинами, які змушують банки приділяти значну увагу питанням 

забезпечення фінансової безпеки. Досягнути достатнього рівня фінансової 

безпеки можливо лише за наявності дієвої системи корпоративного контролю. 

Система корпоративного контролю – це сукупність видів контролю 

фінансово-господарської діяльності банків з боку власників [3].  

Система корпоративного контролю складається з двох підсистем – 

внутрішньої і зовнішньої та відповідних компонентів: 

Зовнішня підсистема корпоративного контролю у забезпеченні фінансової 

безпеки банків включає [1, c. 213]: 

 систему регулятивних органів, повноваження та обов'язки яких чітко 

визначені, забезпечено прозорість ієрархії взаємовідносин між ними; 

 систему детальних стандартів діяльності учасників, прав інвесторів; 

 широку диверсифіковану систему санкцій, що можуть застосовуватися 

до порушників чинного законодавства, стандартів корпоративної поведінки, 

балансу інтересів зацікавлених у діяльності банків. При цьому міра 

відповідальності повинна бути не лише чітко визначеною в чинному 

законодавстві та у внутрішніх нормативних документах банків, але і 

варіюватися від дуже поміркованих до надзвичайно жорстких; 

 систему розкриття інформації в інтересах зацікавлених у діяльності 

банках. 

Внутрішня підсистема корпоративного контролю у забезпеченні 
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фінансової безпеки банків включає систему раціонального розподілу влади, 

відповідальності (обов'язків та підзвітності) та систему належного 

внутрішнього контролю. 

Система внутрішнього контролю у забезпеченні фінансової безпеки банків 

включає [1, c. 215]: 

 структуру управління, яка сприяє обміну інформацією та певній 

колегіальності під час прийняття рішень, для того, щоб уникнути зайвої 

концентрації влади, що може підвищити ризик зловживань або шахрайства; 

 упорядкованість виявлення конфлікту інтересів, що стосується 

керівників або інших посадових осіб банків, та інформування про це 

колегіальних органів управління, а в деяких випадках і акціонерів; 

 порядок, який забезпечує керівництву результативний контроль за 

діяльністю банку та, зокрема, за рухом грошових коштів; 

 присутність кваліфікованих внутрішніх ревізорів і контролерів,які 

відповідають за перевірку дотримання встановленого внутрішнього 

розпорядку, що підзвітні колегіальним та/чи виборним органам управління 

банку, а також контроль над усіма аспектами дотримання нормативних актів, 

відповідної професійної поведінки та сумлінної ділової практики; 

 участь незалежних зовнішніх аудиторів, які беруть на себе 

відповідальність за аудиторську перевірку звітності банків, аналіз і 

підтвердження якісності фінансових систем і процедур банків, а також 

контроль за дотриманням правил, що застосовуються.  

Досягнення вищезгаданих цілей системи внутрішнього контролю можливе 

за умови впровадження у банках системи контролінгу, яка передбачає 

ефективне поєднання управлінських функцій планування, регулювання та 

контролю. 

Поряд із цим, слід зазначити, що основними структурними елементами 

(учасниками) системи корпоративного контролю у забезпеченні фінансової 

безпеки банків є: суб’єкти (юридичні та фізичні особи, інвестори, власники та 

менеджери банків, держава), об’єкти (банківські установи), посередники 

(інвестиційні та юридичні компанії, рейдерські групи та банківські 

установи),регулятори системи контролю (власники та менеджери банків, 

Національний банк, органи державної та місцевої влади, суди), інші учасники 

(інформаційній рейтингові агентства, аудиторські компанії, депозитарії) та 

банківська безпека (макрорівень, мікрорівень) [2]. 

Основними функціями інвесторів корпоративного контролю у 

забезпеченні фінансової безпеки банків є укладення угод корпоративного 

контролю щодо переходу прав на контроль над підприємствами та реалізація 

захисної поведінки з метою збереження прав власності на активи банків. 

Регулятори системи контролю регламентують діяльність суб’єктів 

корпоративного контролю, зокрема, власники та менеджери банків визначають 

умови, мотиви укладання угод корпоративного контролю та регулюють 

поведінку банків в системі корпоративного контролю;Національний банк 

визначає та проводить грошово-кредитну політику у державі і, таким чином, 
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визначає зовнішні фінансові умови діяльності банків в системі корпоративного 

контролю, а також впливає на вартість інвестиційних ресурсів; органи 

державної та місцевої влади здійснюють державне регулювання системи 

корпоративного контролю у забезпеченні фінансової безпеки банків та 

встановлюють нормативно-правові основи функціонування системи 

корпоративного контролю й учасників на ньому; суди здійснюють контроль за 

дотриманням законодавства у процесі впровадження діяльності в системі 

корпоративного контролю та визначають законність дій учасників системи 

корпоративного контролю. 

Функціями інвестиційних компаній, як посередника системи 

корпоративного контролю, є проведення оцінки банків на предмет його 

привабливості та інвестування коштів у банків системі корпоративного 

контролю, з метою формування портфелю ліквідних активів для власного 

користування або з метою подальшого перепродажу третім особам. Юридичні 

компанії виконують юридичне супроводження угод системи корпоративного 

контролю та надають послуги із захисту банків в системі корпоративного 

контролю. Рейдерські групи здійснюють корпоративні захоплення задля 

реалізації власних цілей або на користь інших юридичних чи фізичних осіб. 

Банківські установи проводять кредитування юридичних чи фізичних осіб, 

які бажають провести угоду в системі корпоративного контролю та здійснюють 

формування кредитної заборгованості з метою зниження його привабливості 

для корпоративних захоплень. 

Функціями рейтингових агентств системи корпоративного контролю є 

присвоєння кредитних рейтингів цінним паперам банків з метою оцінки їх 

платоспроможності по власним зобов’язанням, а також надання аналітично-

інформаційних послуг з питань кредитних рейтингів. Інформаційні агентства 

надають аналітично-інформаційні послуги з приводу діяльності банків та стану 

системи корпоративного контролю у забезпеченні фінансової безпеки банків в 

цілому. Аудиторські компанії проводять оцінку фінансового стану банків з 

метою визначення їх привабливості для угод в системі корпоративного 

контролю. 

Отже, виходячи із вищезазначеного, слід зазначити, що організація 

корпоративного контролю в системі фінансової безпеки банків значно впливає 

на якість інформації про банки, яка використовується для прийняття 

управлінських рішень в системі корпоративного управління, в т.ч. щодо 

знешкодження зовнішніх та внутрішніх загроз фінансовій безпеці банку.  
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ЗНАЧЕННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

БОРГОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ 

Одним із ринкових інструментів монетарної політики НБУ є управління 

золотовалютними резервами [1]. Національний банк забезпечує управління 

золотовалютними резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом 

купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на 

курс національної валюти і на загальний попит та пропозицію грошей в 

Україні. Таким чином, золотовалютні резерви є інструментом Національного 

банку, що використовується для забезпечення стабільності національної 

грошової одиниці, і їх величина визначає платоспроможність держави у 

погашенні її боргових зобов’язань та забезпечує відповідну позицію у 

кредитних рейтингах.  

На рис. 1 відображено обсяг золотовалютних резервів України.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 

квітень

Міжнародні (золотовалютні) 

резерви України, станом на 

кінець періоду

34,6 31,8 24,5 20,4 7,5 13,3 15,5 17,2
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Рис. 1. Обсяг золотовалютних резервів України за 2010-2017 рр., млрд. дол. 

США 

 

Як відомо їх обсяг, валютна структура відображає можливість держави 

утримувати стабільність грошової системи.У 2010 році міжнародні 

(золотовалютні) резерви України зросли на 8,1 млрд. дол. США, або на 30,5%, і 

на 31.12.2010 р. становили 34,6 млрд. дол. США. На кінець 2012 року обсяг 

міжнародних резервів склав 31,8 млрд. дол. США. Протягом п’яти років обсяг 

золотовалютних резервів суттєво зменшився і на початок 2015 р. склав 
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всього7,5 млрд. дол. США. У 2015 році обсяг міжнародних резервів збільшився 

на 77%, або на 5,8 млрд. дол. США, – до 13,3 млрд. дол. США. Зазначений 

обсяг покривав 3,4 місяця імпорту і був достатнім для виконання зобов’язань і 

поточних операцій уряду та Національного банку України. Станом на квітень 

2017 року обсяг міжнародних резервів України збільшився до 17,175 млрд. дол. 

США. 

Збільшення обсягу міжнародних резервів відбувалося насамперед за 

рахунок надходжень від МФО, розміщення державних облігацій України і 

облігацій зовнішньої державної позики, за операціями своп з іноземними 

банками та інших факторів.  

Зокрема, у 2016 році булозалучення від Японського агентства 

міжнародного співробітництва на суму 0,3 млрд. дол. США; проведено 

реорганізацію зобов’язань за гарантованими кредитами державних підприємств 

шляхом довипуску ОЗДП 2015 року (на 0,3 млрд. дол. США); 

відбулосязалученняпід ОЗДП 2016 року на суму 1 млрд. дол. США. Основну 

частину ЗВР складають резерви в іноземній валюті (від 95% у 2010 р. до 75,5% 

у квітні 2017 р.), спеціальні права запозичення (17,4-18,5%) та золото (4,4-6%). 

У зв’язку зі зменшенням суми золотовалютних резервів у 2010-2014 рр. в 

Україні спостерігаємо найнижчий за весь досліджуваний період показник 

покриття зовнішнього державного боргу міжнародними валютними резервами, 

який зменшився з 99% до всього 19,4% (рис. 2). Завдяки зростанню суми 

золотовалютних резервів протягом 2015-2017 рр. даний індикатор зріс до 

37,6%. 

Мінімальний норматив золотовалютних резервів (покриття обсягу імпорту 

протягом трьох місяців) повинен становитиблизько 23 млрд дол. США [2] 

проти наявних в Україні 17,2 млрд. дол. США. Така ситуація погіршує 

можливостідля погашення зовнішнього боргу і зумовлювала погіршення 

оціноккредитного рейтингу України. Спостерігається також і значне 

погіршення показника А. Грінспена (міжнародні резерви до короткострокового 

зовнішнього боргу), який при пороговому значенні в 100%на кінець 2016 р. 

склав лише 33% (13,7% на кінець 2014 р., що свідчило про ймовірність 

порушення урядом та резидентами країни графіку зовнішньоборгових виплат 

на ринку капіталів, а також пронедостатній обсяг міжнародних резервів для 

проведення Національним банком України ефективної монетарної політики). У 

межах розрахунку індексу фіскального стресу експерти МВФ визначили 

критичне значення середнього строку до погашення державного боргу: 2,3 роки 

для країн, що розвиваються, та 3,9 роки для розвиненихкраїн. В Україні даний 

показник склав 4,8 роки у 2014 р., що значно перевищувало нормативне 

значення [3].  

Слід зазначити, що виникнення подальших ускладнень у борговій сфері 

становить пряму загрозу для банківської системи, платіжногобалансу, 

валютного ринку, що, в свою чергу, підриває інвестиційну складову фінансової 

системи та загострює загрозу неможливості залучення кредитних ресурсів 

ззовні. 
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Рис. 2. Зовнішній державний борг та офіційні резервні активи України у 

2009-2017 рр. (залишки коштів на кінець періоду), cкладено та розраховано за 

[4] 

 

Таким чином, за наявних зон вразливості до впливу кризових чинників, які 

породжуються борговими процесами, для уникнення дефолту держава повинна 

врахувати складні взаємозв’язки між борговою політикою та фінансовою 

стабільністю банківської системи і створити ефективну модель управління 

національним і державним боргом. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ  

На даний час в Україні успішна діяльність банку як ніколи залежить від 

ефективного управління його капіталом. Проблема управління капіталом банку 

має не тільки кількісний, але і якісний аспект. Формувати власні ресурси банку 

без розгляду питання про їхнє розміщення неможливо. Перед банком постає 

завдання ефективного розміщення власних ресурсів, що відшкодувало би 

витрати і принесло прибуток, а такожзабезпечило виконання пропонованих 

НБУ вимог по капіталізації банку. Це можливо при здійсненні банком тісного 

взаємного ув’язування пасивних операцій з активними. Питання вигідного 

формування й обґрунтованого розміщення капіталу визначає фінансовий 

результат діяльності сучасного банку. 

       Банківський капітал як основа його діяльності є об’єктом управління. 

Виступаючи посередником між суб’єктами господарювання з 

профіцитомзасобів і суб’єктами з дефіцитом засобів, банк самостійно 

встановлює політику формування і використання власного капіталу [1]. 

Механізм управління варто розглядати як складову (найбільш активну 

частину) системи управління, що забезпечує вплив на зовнішні і внутрішні 

фактори управління капіталом банку, від стану яких залежить результат 

діяльності керованого об’єкта [2].  

Зовнішні й внутрішні фактори впливають на процес управління 

капіталізацією банку. Внутрішні фактори є першорядними, і від них залежить 

постановка стратегічної мети управління капіталом, а також загальний стан 

банківської установи. 

Механізм управління капіталом банку – це сукупність прийомів і методів 

цілеспрямованого рішення проблем, зв’язаних з формуванням, розподілом і 

використанням капіталу банку для забезпечення максимальної економічної 

вигоди і стабільного функціонування банку в поточних і перспективному 

періодах [3]. 

Концепція являє собою спосіб розуміння якого-небудь процесу. За 

допомогою концепції або системи концепцій висловлюється точка зору на 

досліджуване явище, або процес, визначаються мета, задачі дослідження і 

вказуються шляхи його ведення [4]. Концепція вдосконалення механізму 

управління капіталізацією банку – це сукупність взаємозалежних елементів, що 

забезпечують розробку і прийняття оптимальних рішень щодо його 

формування і використання [2]. 

До основних принципів управління капіталом банку відносять: 
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1. Наукоємність управління – урахування вимог економічних законів 

розвитку, використання досягнень НТП і передового досвіду. 

2. Комплексність управління – розробка, економічне обґрунтування і 

використання даного механізму як комплексу задач, прийомів і методів для 

досягнення цієї мети. Крім того, принцип комплексності механізму управління 

капіталізацією банка визначає розробку теоретично (науково) обґрунтованих 

методів і моделей досягнення поставленої мети і встановлення правильних 

критеріїв оцінки ефективності обраних методів і моделей. Від правильного 

вибору цих критеріїв залежить результат діяльності банкув даній сфері за 

звітний період. У противному випадку, отримані результати можуть 

відрізнятися від запланованих. 

3. Системність управління– дослідження об’єкту управління повинне 

здійснюватися з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішніх зв’язків, 

взаємозалежності і підпорядкованості його окремих елементів. 

4. Об’єктивність управління – управління будується на достовірній, 

перевіреній інформації, що реально висвітлює об’єктивну необхідність, а 

висновки повинні бути обґрунтовані точними аналітичними розрахунками. 

5. Оперативність управління – здатність швидко і чітко проводити оцінку 

ситуації, приймати управлінські рішення і перетворювати їх у життя. 

6. Забезпечення багатоваріантності підходів і організаційних рішень при 

досягненні мети. 

7. Принцип обґрунтованості базується на використанні досягнень вчених у 

сфері використання банками інструментів ринку банківських послуг як джерела 

капітальної бази. Теоретичні дослідження, висновки, знання в даній галузі 

можуть допомогти уникнути помилок при прийнятті того або іншого 

управлінського рішення. Використання інструментів ринку банківських послуг 

потребує від менеджерів теоретичного плацдарму. Володіючи такою 

теоретичною основою, виконавці або менеджери зможуть з легкістю 

вибудувати варіативний план дій, незалежно від його зовнішньої форми 

вираження (бізнес-план, депозитна політика і т.д.) по нарощуванню капітальної 

бази банку з використанням інструментів фондового ринку, а також виконати 

його. 

8. Принцип інтеграції з загальною політикою банку має на увазі діяльність 

банку по управлінню капіталом, яка б вписувалася в загальні принципи 

діяльності банку як суб’єкта господарювання [2]. 

Кожний з механізмів управління капіталом банківськоїустановимістить у 

собі форми, методи, інструменти, важелі і способи впливу на процес управління 

капітальною базою банку і відповідає таким вимогам: 

- механізми повинні бути націлені на кінцевий результат, що виражає 

ступінь відповідності всіх кількісних і якісних характеристик управління і 

запропонованихмеханізмів, що вимірюють ефективність управління; 

- дія механізмів повинна сприяти досягненню стратегічних, тактичнихі 

оперативнихцілей управління капіталом комерційного банку; 

- механізми управління капіталізацією банку повинні бути реально 
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пристосовані до різних рівнів ієрархії управління; 

- механізми повинні містити такі методи впливу на управління капіталом 

банківської установи, що сприяють досягненнюцілей управління [4]. 

До критерії оцінки ефективності механізму управління капіталом банку 

відносять збільшення: власного капіталу, мультиплікаторувласного капіталу, 

коефіцієнту достатності капіталу, показника додаткової вартості та ринкової 

вартості банку. 

Отже, управління капіталом комерційного банку розглядається як 

складний багатофункціональний механізм. Розроблена концепція 

вдосконаленнямеханізмууправління капіталізацією комерційного банку 

синтезує загальні принципи управління, мету, завдання, методи, функції, етапи 

та механізми управління. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ВІД 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В УКРАЇНІ 

Перехід від адміністративної системи управління до ринкової, 

трансформація народного господарства в економіку відкритого типу потребує 

засвоєння нових нестандартних підходів до вибору стратегії забезпечення 

належного рівня розвитку страхових відносин. Ці підходи повинні спиратися на 

науково-обгрунтовані стратегії розвитку, на широко розгалужену інформаційну 

мережу, яка безупинно досліджує соціально-економічні процеси, економічну 

політику, економічну й страхову кон'юнктуру та їхні тенденції. Такий підхід 

повинен грунтуватися на об'єктивних закономірностях функціонування та 

розвитку економічних систем, враховувати вплив зовнішніх і внутрішніх 

факторів [1]. 

Сучасна політико-економічна криза, скорочення обсягів виробництва, 

погіршення умов праці неодмінно призводить до збільшення порушень 
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нормативів з охорони праці та зростання кількості нещасних випадків на 

виробництві й професійної захворюваності. У нашій країні нема механізму для 

відшкодування збитків постраждалим у разі фінансової неспроможності, 

банкрутства чи ліквідації їхніх підприємств. Розв'язати ці проблеми можливо 

лише шляхом створення системи соціального страхування від нещасних 

випадків, передбаченої Основами законодавства України про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Законом України від 23 

вересня 1999 р. «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» [2]. 

В процесі розгляду ринку страхування від нещасних випадків, слід 

підкреслити, що: 

По-перше, це проблема фінансової стійкості страховиків. Iснуючi 

методики визначення фінансової стійкості страховиків не відповідають 

сучасним вимогам фінансової діяльності у страховій сфері.По-друге, 

необхідним є створення єдиного регулюючого органу з певними 

повноваженнями стосовно діяльності страховиків.По-третє, сьогодні вже 

безперечним є вимога щодо створення централізованого гарантійного 

страхового фонду від нещасних випадків, який би гарантував певний рівень 

виконання фінансових зобов’язань.По-четверте, не є обов’язковими й вимоги 

щодо обмеження на інвестування страхових резервів у фінансові інструменти. 

Такі вимоги повинні стати не тільки обов’язковими при розміщенні страхових 

резервів, але й при управлінні гарантійним фондом страховиків особливо у 

перехідних економіках.По-п’яте, існує проблема постійно зростаючого тиску на 

систему страхування від нещасних випадків з боку фінансування в той час, як 

стан безпеки умов праці залишається радше декларативним питанням, що 

призводить до високого рівня нещасних випадків та значного обсягу виплат [3]. 

З метою вирішення цієї проблеми все більше уваги приділяється проектам 

співпраці держави і страхових компаній. Подібна співпраця дозволяє усім 

учасникам отримати оцінки ризиків (такий проект реалізований в Австрії), 

розробити адекватні схеми перестраховки, в яких ризики оптимально 

розподілені між страховиками, перестрахувальниками і державою, а також 

поліпшити систему страхового захисту і зменшити збитки від катастроф 

(шляхом регулювання будівництва в зонах підвищеного ризику, будівництва 

захисних гребель і тому подібне). Коли масштаб збитків виявляється занадто 

тяжким, для врегулювання мають бути залучені закордонні партнери. Отже, 

існує необхідність активної участі у страхуванні від нещасних випадків не 

тільки держави, а й суб’єктів міжнародних відносин [3]. 

На підставі цієї інформації можна більш точно оцінювати збитки 

страховиків від настання страхових випадків і, відповідно, розраховувати більш 

точні індикатори стійкості страхових компаній, що може дозволити на новому 

функціональному рівні регулювати страхове навантаження окремих страхових 

компаній.  

Страхування від нещасних випадків повинне організовувати та 
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фінансувати комплексне лікування та реабілітаційні процеси. Головна мета 

полягає не у виплаті страхової компенсації, а поверненні постраждалих 

внаслідок нещасних випадків та профзахворювань до роботи, відновленні їх 

працездатності усіма відповідними засобами. 

 
 

Рис. 1.Заходи реформування системи особистого страхування 
Джерело: складено автором за даними:[4] 

 

Таким чином, упорядкування системи особистого страхування в Україні 

потребує радикальних кроків до психологічного і менталітетного 

переосмислення населенням актуальності, необхідності і віри гарантії захисту 

життя і здоров'я кожного громадянина. Головними індикаторами здорової 

ринкової економіки повинні бути конкретні механізми загальнодержавного 

впливу і одночасно демократичного характеру, які могли б нейтралізувати 

недовіру населення до особистого страхування в цілому і від нещасних 

випадків, зокрема. 
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Концептуальне забезпечення: 

-створення фахової комісії для розробки концепції розвитку 

системи особистого страхування на тривалий період; 
-підготовка проектів реформування страхової галузі, сприяння 

впровадженню прогресивних форм і методів страхування. 

Норматтивно-правове забезпечення: 

-проведення парламентських слухань на тему проблем та 
перспектив особистого страхування в Україні; 

-прийняття Законів України «Про обов’язкові види страхування», 

«Про страхування життя», «Про страхових посередників». 
Організаційно-методичне забезпечення: 

-підвищення професійного рівня фахівців страхування та 

страхової культури населення; 
-стимулювання створення страховими компаніями служб 

внутрішнього контролю та аудиту. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення: 

-створення за допомогоб ЗМІ, на телебачення регулярної 
інформаційної програми про тенденції страхування; 

-запровадження вивчення учнями загальноосвітніх шкіл старших 

класів засад страхування. 
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ В УМОВАХ 

ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Сучасні умови ведення банківського бізнесу характеризуються низьким 

рівнем капіталізації багатьох банків, зменшенням обсягів залучених та 

запозичених ресурсів, зростанням величини сумнівних та безнадійних кредитів, 

зниженням показників ефективності та прибутковості банківської діяльності й 

збільшенням кількості банків, що перебувають у кризовому стані. Негативні 

прояви кризи у банківській системі України спричинили суттєвий дисбаланс 

між строками і обсягами залучених та розміщених коштів й значно вплинули на 

спроможність як окремих банків, так і банківської системи протистояти їм, 

ефективно використовувати існуючий та нарощувати в подальшому кредитний 

потенціал. 

В науковій літературі існують різні підходи до визначення суті кредитного 

потенціалу банку, зокрема, на думку В. С. Білошапки та М. В. Продан основою 

кредитного потенціалу є сукупність ресурсів, що мобілізуються і 

концентруються банком із метою подальшого їх використання в кредитному 

процесі. Автори пропонують розглядати кредитний потенціал банку як 

сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів, мобілізованих і 

використовуваних банком для максимізації економічного ефекту від здійснення 

кредитної діяльності та виокремлюють в структурі кредитного потенціалу 

банку наявні фінансові, кадрові, організаційно-технологічні та клієнтські 

ресурси, що їх банк використовує для розробки, впровадження і розвитку 

стратегічних напрямів власної діяльності[1, с. 185].  

Найбільш важливими характеристиками кредитного потенціалу банків є: 

обсяг, на який система комерційних банків може збільшити масу грошей в 

обігу шляхом надання нових позик громадянам і фірмам; величина нової 

грошової маси, яку комерційні банки можуть випустити в обіг через надання 

нових позик підприємствам і компаніям, а також фізичним особам та іншим 

суб’єктам господарювання з урахуванням придбання в акціонерних компаніях 

акцій, облігацій та інших цінних паперів; різниця між загальним розміром 

мобілізованих банком коштів мінус резерв ліквідності; кредитні або 

інвестиційні можливості банку, які вимірюються його надлишковими 

резервами, тобто резервами, що перевищують за обсягом вказані законом 

резервні вимоги, які створюють основу для розширення розмірів позик і 

інвестицій [2]. 

Ресурсне забезпечення кредитного потенціалу банку формують: вклади 

населення, депозити юридичних осіб, залишки на рахунках клієнтів, випущені 

цінні папери, міжбанківські кредити, власний капітал банку, залучений капітал. 

Отже, кредитний потенціал банку є основою формування кредитного 
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портфеля, дозволяє оцінити можливості ефективної трансформації пасивів в 

найбільш дохідні на сучасному банківському ринку - кредитні операції. 

Кредитний портфель банку може бути сформований лише з урахуванням всієї 

сукупності банківських витрат, як із залучення ресурсів, так і з управління 

кредитними операціями та мінімізації кредитних ризиків. 

Чинниками, що впливають на рівень кредитного потенціалу банку 

є:загальна величина мобілізованих банком ресурсів;рівень резерву 

ліквідності;структура і стабільність мобілізованих коштів;режим використання 

обов'язкових резервів. 

Водночас, доцільно зауважити, що оптимізувати процес трансформації 

засобів із ресурсів в активи і у капітал можна лише на основі комплексного 

системного підходу. При цьому виникає необхідність розглядати всю 

сукупність банківських ресурсів не самостійно, а як базу для формування та 

подальшого ефективного використання кредитного потенціалу, тобто 

перспективних можливостей отримання банками прибутку від процесу 

трансформації пасивів в активи, можливостей максимально ефективного 

використання всієї сукупності фінансових, матеріальних і людських ресурсів. 

Для підвищення ефективності управління кредитним потенціалом банку 

необхідно визначити систему принципів, на основі яких має здійснюватися 

його формування та використання. До таких принципів належать: 

оптимальність (проведення оптимальної депозитно-кредитної політики з 

урахуванням сучасних умов розвитку); ефективність (забезпечення 

функціонування банку в довгостроковому періоді – реалізація самовиживання, 

задоволення інтересів акціонерів і клієнтів); превентивність управління та 

антиципацію – передбачає своєчасне проведення оцінки ризику при управлінні 

кредитним потенціалом банку, а також виявлення чинників, що визначають 

зміну величини кредитного потенціалу;оперативність (мінімізація можливих 

втрат від кредитних операцій, зумовлених прийняттям рішення,виконанням 

заходів в умовах ринкової невизначеності); цілісність (розгляд елементів 

управління кредитного потенціалу як сукупної цілісної системи з метою 

підвищення стійкості її функціонування); інформованість (супроводження 

процесу управління кредитним потенціалом репрезентативною інформацією 

для своєчасного прийняття відповідних управлінських рішень) [3]. 

Найважливіше завдання якісного формування кредитного потенціалу в 

ринкових умовах полягає в забезпеченні для банку можливості досягнення 

найбільш ефективними засобами необхідного йому рівня переваги перед 

конкурентами.  

Оптимізація кредитного потенціалу безпосередньо пов’язана з пошуком 

найбільш ефективного співвідношення складових його ресурсів, повинна 

проходити поетапно та передбачати: 1) визначення стратегічних пріоритетів 

банку, виходячи з його корпоративної стратегії; 2) визначення ключових 

параметрів оптимальності кредитного потенціалу; 3) досягнення оптимального 

значення фінансової складової кредитного потенціалу; 4) досягнення 

оптимального значення клієнтської бази банку; 5) досягнення оптимальності 
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бізнес-процесів і організаційного устрою банку; 6) досягнення оптимальності 

формування та використання кадрового ресурсу; 7) моніторинг. 

Отже, управління кредитним потенціалом банку дозволяє створювати 

дієву систему управління банківськими ресурсами завдяки визначенню сутності 

та змісту стратегії управління ресурсами банку, забезпечити ефективне 

залучення та використання банківських ресурсів за рахунок збалансованого 

проведення активно-пасивних операцій банку та методичних рекомендацій 

щодо відповідного планування, оптимізувати діяльність банківської установи 

на ринку фінансових послуг на основі використання підходу стосовно 

формування певного рівня кредитних і депозитних ставок та використання 

нових критеріїв оцінки доцільності проведення активно-пасивних операцій 

банку. 
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СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО 

СТРУКТУРИ 

В умовах сучасного економічного становища в Україні та тенденцій до 

світової глобалізації ринків у суб’єктів господарювання, незалежно від їх 

організаційно-правової форми, виникає потреба у капіталі для здійснення 

нормальної діяльності підприємства та забезпеченняйого фінансової стійкості.  

Формування структури капіталу  на багатьох підприємствах здійснюється 

інтуїтивно, або згідно з традиціями, без належного аналітично-математичного 

обґрунтування.  

Проблемі формування та ефективності використання капіталу в сучасній 

економіці приділяється значна увага. Цим питанням займались такі вчені- 

економісти, як: П. Самуельсон  та У. Нордхауз, Д. Хайман, Дж. Хікс, П. Хейне, 

Дж. Робінсон та Р. Дорнбуш, П. Бурдьє, А. М. Поддєрьогін, І. А. Бланк, Г. О. 

Крамаренко, О. Є. Чорна, Ф. Ф. Бутинець, В. О. Подольська, С. М. Клименко. 

Однак, незважаючи на досить велику кількість праць, присвячених цій 

проблемі, окремі її аспекти недостатньо розроблені та висвітлені в економічній 

літературі.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Маслова%20А$
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=Ж69992:Екон.
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=Ж69992:Екон.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoa_2013_23_60
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У сучасних працях, в яких досліджуються проблеми сутності й 

використання капіталу, запропоновано дві точки зору:  

1) капітал як сума грошових та інших платіжних коштів для забезпечення 

засобів виробництва;  

2) капітал – як «предметна» форма.  

Так, О. Г. Біла визначає капітал як «… частину фінансових ресурсів, задіяних 

фірмою в обігу, і доходи, що вони приносять, від цього обігу. У данному 

розумінні капітал виступає як перетворена форма фінансових ресурсів» [1]. 

І. Ю. Єпіфанова, І. В. Дрозд вважають, що капітал – це фінансові кошти 

підприємства, відбиті в пасиві його бухгалтерського балансу. При цьому 

фінансовий капітал поділяється на власний, тобто сформований за рахунок 

власних джерел фінансових ресурсів, і позичковий, формування якого 

здійснюється за рахунок позичкових фінансових джерел [4].  

Деякі економісти – М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк 

зазначають, що капітал «… це кошти, вкладені в суб'єкт господарювання для 

початку або проходження господарської діяльності з метою одержання 

прибутку (доходу)» [2].  

На думку Ю. Ф.Бутинець «капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал 

– це гроші, пущені в обіг, і доходи, що вони приносять від цього обігу» [3].  

Г. А. Семенов пропонує наступне визначення капіталу: «Фінансові 

ресурси, що використовуються на розвиток виробничого процесу (купівля 

сировини, товарів та інших предметів праці, робочої сили, інших елементів 

виробництва), є капітал у його грошовій формі» [5].  

Наявність різних підходів щодо суті капіталу спричинено складністю і 

багатогранністю даної категорії, еволюцією економічних систем, об'єктивними 

змінами в економіці країни і світу, різними позиціями, де розглядають це 

питання. 

Капітал підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною 

сутністю, але i різноманіттям видів, в яких він виступає. Найбільший інтерес у 

нашому випадку представляє класифікація капіталу за належністю 

підприємству. Власний i позиковий капітал складають так званий пасивний 

капітал підприємства, який характеризує джерела формування майна. 

Фінансову основу діяльності підприємства представляє перш за все 

сформований ним власний капітал, що характеризує загальну вартість засобів, 

що належать йому на правах власності i використовуваних їм для формування 

певної частини його активів. Управління власним капіталом пов'язане не тільки 

із забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але 

i з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують подальший 

розвиток підприємства. 

При цьому ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без 

постійного залучення позикових коштів. Позиковий капітал, що 

використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його 

короткострокових i довгострокових фінансових зобов'язань. У процесі розвитку 

підприємства по мipі погашення його фінансових зобов'язань виникає потреба у 
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залученні нових позикових коштів. Джерела i форми їх залучення дуже 

різноманітні. Управління залученням позикових коштів на підприємстві являє 

собою цілеспрямований процес їх формування з різних джерел i в різних 

формах у відповідності з потребами підприємства в позиковому капіталі на 

різних етапах його розвитку. 

Одним із основних завдань створення сприятливих умов для 

безперервності відтворювального процесу та розвитку підприємства є пошук 

варіантів оптимального їх забезпечення різними засобами, тобто оптимального 

формування структури їх капіталу. Під оптимальною структурою капіталу 

належить розуміти таке поєднання власних і позикових коштів, яке забезпечує 

максимізацію ринкової вартості підприємства. Структура капіталу пов'язана з 

особливостями кожної з його складових частин, тобто власного та позичкового. 

Найбільш раціональним щодо досягнення оптимальності співвідношення 

структурних елементів капіталу підприємства може бути метод, який 

ґрунтується на одночасній максимізації зростання рентабельності власного 

капіталу та рівня фінансової стійкості. 

Співвідношення власних і залучених коштів для кожного підприємства 

повинно бути індивідуальним, з орієнтацією на особливості його спеціалізації, 

ринкового середовища, стратегії фірми та перспективи розвитку, але 

оптимальною структурою капіталу вважається та структура, у якій більшу 

частину займає власний капітал. З іншої сторони, підприємство, що 

використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал 

свого розвитку і можливості  приросту фінансової рентабельності діяльності, 

однак більшою мірою генерує фінансовий ризик i загрозу банкрутства. 

Формування оптимальної структури капіталу та ефективного його 

використання можливе із дотриманням наступних пропозицій:  

- оптимізувати співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування 

власного капіталу. 

- конкретизувати послідовні кроки формування оптимальної цільової 

структури капіталу щодо збереження або забезпечення фінансової стійкості 

підприємства;  

- поліпшувати своєї діяльності за рахунок використання кредитних 

ресурсів;  

- збільшувати розмір виручки від реалізації продукції за рахунок 

збільшення обсягу виробництва і ціни реалізації;  

- зменшувати витрати на виробництво одиниці продукції;  

- нарощувати величину і частку власних оборотних коштів тощо [5]. 

Отже, основною метою формування капіталу підприємства є задоволення 

потреби у придбанні необхідних активів та оптимізація його структури з 

позиції забезпечення умов ефективності його використання. 
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ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ: СУЧАСИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

В останні роки підвищилася зацікавленість ділового середовища до 

альтернативних засобів залучення фінансування, які мають переваги перед 

стандартним банківським кредитуванням. У цьому контексті дедалі більша 

увага приділяється проектному фінансуванню при реалізації тих чи інших 

амбітних проектів. Його механізм дозоляє залучати кошти від кредиторів з 

декількох зарубіжних юрисдикцій як правило провідних інвестиційних банків 

на більш вигідних для позичальника умовах, ніж при оформленні звичайних 

кредитів [3].  

В Україні сфери використання проектного фінансування охоплюють 

розробку нафтогазових родовищ, видобуток мінеральної сировини, будівництво 

мостів, тунелів, автошляхів, нафтопереробних заводів, трубопроводів, готелів, 

офісних та торговельних центрів розвиток мереж мобільного зв’язку тощо. Це 

особливо актуально для України де застосування механізму проектного 

фінансування дозволило б розширити залучення іноземних інвестицій у 

пріоритетні сфери економіки з ефективним розподілом кредитних ризиків між 

учасниками. 

Фактором успішного розвитку проектного фінансування є адекватний 

рівень правового регулювання та наявність ефективного юридичного 

інструментарію що дозволяє мінімізувати ризики правового характеру  які 

виникають при залученні такого фінансування та подальшій реалізації проектів. 

[2, с. 121]. 

Фінансування проектів – один із видів інвестиційної діяльності, яка завжди 

є ризиковою, особливо у теперішніх соціально-економічних умовах, 

несприятливий інвестиційний клімат, законодавча база, що не відповідає 

вимогам світової практики управління проектами, — об'єктивні причини, що 

заважають реалізації проектів. 

Зазначимо, що фінансування проекту має здійснюватися при дотриманні 

http://www.ztu.edu.ua/ua%20science/publishing/visnik/econom/1_51/7.pdf
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наступних умов: 

 динаміка інвестицій має забезпечувати реалізацію проекту відповідно до 

часових і фінансових обмежень;  

 зниження витрат фінансових коштів та ризиків проекту повинно 

забезпечуватися за рахунок відповідної структури і джерел фінансування та 

певних організаційних заходів, у тому числі податкових пільг, грантів, 

різноманітних форм участі; 

 попереднє вивчення життєздатності проекту (визначення доцільності 

проекту по витратам та запланованому прибутку); 

 розробку плану реалізації проекту (оцінка ризиків, ресурсне 

забезпечення та ін.); 

 організацію фінансування, у тому числі: оцінку можливих форм 

фінансування та вибір конкретної фірми, визначення організацій, що 

фінансують, визначення структури джерел фінансування;  

 контроль виконання плану та умов фінансування [4]. 

Аналіз галузевого та територіального розподілу ринку проектного 

фінансування дозволяє говорити про Україну, як потенційно привабливий 

регіон як з точки зору географічного положення, так і з точки зору розвитку 

базових галузей для економіки.  

Також, серед факторів, що можуть сприяти реалізації ряду проектів, є 

порівняно низьке технологічне оснащення та малі інвестиції у підприємства 

телекомунікації, енергетичного сектору, машинобудування, хімії. Передумовою 

розвитку проектного фінансування також є висока монополізація ринків, що 

виступає додатковим чинником, який формує попит на потенційну продукцію.  

До останнього часу, Україна відчувала значні проблеми з накопиченням 

власних фінансових ресурсів належної якості, щоб задовольнити потребу 

зазначених галузей у фінансуванні, а валютні ризики значно стримують 

іноземні інвестиції. Деяке пом’якшення мало місце в 2007-2008 роках, проте 

наслідки глобальної фінансової кризи та девальвації національної валюти 

привів до значних труднощів у обслуговуванні боргів підприємствами уже 

реалізованих проектів.  

Основними причинами, що стримують розвиток проектного фінансування 

в Україні, є:  

1) недостатній рівень розвитку вітчизняних джерел боргового 

фінансування порівняно з розвинутими країнами. На внутрішніх ринках 

кредитів відсутній достатній обсяг і ліквідних коштів, необхідних для 

широкомасштабного фінансування капіталомістких проектів, особливо великих 

проектів з тривалими термінами погашення позичок. Практично відсутній 

досвід оцінювання приймання на себе частини або всього проектного ризику;  

2) невідповідність між доходами і позичками всередині країни та 

обслуговуванням боргів у валюті. Ризик неадекватності між валютами, в яких 

надходить виручка, та валютою, в якій має обслуговуватися заборгованість, 

ускладнює процес проектного фінансування; 

3) недостатньо розвинуті правова культура та законодавча стабільність у 
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сфері узгодження та розподілу ризиків, а також надання гарантій та інших форм 

зобов'язань за кредитним фінансуванням. Комерційна та кредитна документація 

з проектного фінансування є складною і має бути підкріплена законодавчо-

нормативною базою. Мають бути законодавчо  оформлені всі види зобов'язань 

та гарантій, розподіл ризиків та прибутків, політичні та страхові ризики тощо; 

4) відсутність достатньої кількості спеціалістів з проектного фінансування. 

Недостатній досвід розроблення системи такого типу фінансування для великих 

інвестиційних проектів;  

5) обмежений досвід роботи кваліфікованих учасників проектного 

фінансування — організацій та фірм, що можуть брати на себе функції 

керуючих великими проектами [4]. 

Розвитку проектного фінансування в Україні також перешкоджають 

інвестиційний клімат, який залишається несприятливим для залучення 

капіталу, інші чинники, що збільшують проектні ризики. За таких обставин 

розв'язання проблеми вимагає комплексного підходу, що враховує інтереси 

різних сторін. Важливими складовими цього підходу є посилення ролі держави 

через надання гарантій страхування проектних ризиків, включаючи надання 

гарантій банкам, які беруть участь у фінансуванні інвестиційних проектів і 

програм, охоплених системою державних пріоритетів, податкове стимулювання 

механізмів інвестування, розвиток міжбанківського співробітництва у сфері 

спільного фінансування інвестиційних проектів. Істотного значення для 

розвитку проектного фінансування в Україні набуває вивчення можливостей 

адаптації досвіду світової практики до вітчизняних умов, аналіз різних схем 

проектного фінансування, що використовуються у розвинутих країнах, та 

можливостей їх застосування в Україні [3]. 

Отже, на ринках, що розвиваються, проектне фінансування дає можливість 

добре структурованим і економічно обгрунтованим проектам бути 

реалізованими навіть у тому випадку, коли організатори проекту не в змозі 

надати необхідний обсяг фінансування і взяти на себе всі ризики пов'язані з 

реалізацією проекту. Розроблений механізм поділу інвестиційних витрат, 

ризиків і винагороди між зацікавленими сторонами дозволить підвищити 

ймовірність залучення необхідних коштів, і відповідно, забезпечити успішну 

реалізацію проекту.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ БАНКІВСЬКОГО 

ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

Банківське іпотечне кредитування є потужним механізмом стимулювання 

економічного розвитку держави і окремих галузей економіки. Дослідження 

проблем функціонування іпотечного ринку в пост кризовий період є 

надзвичайно актуальним, оскільки іпотечне кредитування є ефективним 

засобом акумулювання та перерозподілу грошових коштів, трансформації 

приватних заощаджень в інвестиційні ресурси, вирішення актуальної соціальної 

проблеми забезпечення населення житлом, підвищення ефективності державної 

економічної політики в цілому. Досліджуючи проблеми іпотечного 

кредитування, слід зазначити, що у сучасних умовах розвиток іпотечного 

кредитування стає в Україні надзвичайно важливим завданням подальшого 

здійснення кредитно-банківської реформи. Іпотечний кредит є важливим 

самостійним інститутом ринкової економіки, одночасно він сприяє виникненню 

і розвитку інших складових ринкової інфраструктури. 

Іпотечний кредит можна визначити як довгострокову позику (у різних 

країнах терміни варіюються від 10 до 40 років), що надається для придбання 

нерухомості як забезпечення зобов'язання під 3-15% річних. Завдяки своїй 

довгостроковості такі кредити особливо зручні в тих випадках, коли виплата 

відсотків і погашення основного боргу можливі тільки з поточних, як правило, 

невисоких доходів, тобто невеликими внесками. Особливо це характерно для 

житлового іпотечного кредитування. В основі розвитку процесу іпотечного 

кредитування лежать п'ять основних принципів: платності, терміновості, 

поворотності, забезпеченості, цільового використання засобів. Реалізація цих 

принципів на практиці дозволяє встановлювати і контролювати вимоги за 

даним видом кредитування з боку кредитора до позичальника. При цьому 

основним забезпеченням поворотності кредитних засобів служить застава 

майна. Нецільове використання позикових засобів, а також ненадання 

кредиторові можливості здійснювати контроль за використанням коштів за 

призначенням дають останньому право вимагати дострокового повернення 

кредиту і відсотків. 

Механізм функціонування іпотечного ринку передбачає ефективну 

взаємодію його учасників та базується на визначених моделях його 

організаційної побудови з використанням інструментів іпотечного 

кредитування. Зокрема виділяють первинний і вторинний іпотечний ринок. 

Первинний іпотечний ринок визначається відносинами позичальника і банку, а 

його інструментом є заставна. Зміст вторинного іпотечного ринку складає 

ланцюжок: позичальник – банк – інвестор, це однорівнева модель вторинного 

іпотечного ринку, або позичальник – банк – посередник – інвестор – дворівнева 



85 
 

модель вторинного іпотечного ринку. Перевага дворівневої моделі вторинного 

іпотечного ринку полягає у тому, що комерційний банк через спеціалізовану 

іпотечну установу може залучати для надання кредиту значні фінансові 

ресурси. 

Банківська система іпотечного кредитування – це система, де іпотечне 

кредитування здійснюють банки. Джерелами формування ресурсів виступають, 

так звані залучені кошти, а саме: депозити фізичних та юридичних осіб, 

кредити суб’єктів підприємницької діяльності, кошти, отримані шляхом емісії 

іпотечних облігацій (заставних листів), а також кошти, отримані від продажу 

іпотечних кредитів шляхом їх рефінансування, початкові внески позичальників, 

відсотки за користування кредитом, кошти в рахунок погашення кредиту. 

Перевагами іпотечного кредитування для банків є зниження ризику 

неповернення кредиту. Забезпечення кредиту у вигляді прав банку на будь-яке 

заставлене нерухоме майно виступає як додаткова гарантія повного та 

своєчасного повернення кредиту, зменшує ризик при неплатоспроможності, 

банкрутстві, ліквідації позичальника або відсутності бажання сплатити борг. 

Загалом, банківська практика показує, що іпотечне кредитування – один з 

найбільш надійних видів кредитування, який є привабливим і для банків-

заставоутримувачів, і для позичальників (як джерело додаткових грошових 

коштів з низькими банківськими відсотками), причому ризик втрати предмета 

застави незначний. Якщо ж іпотечне кредитування здійснюється з заставною, 

яку можна буде продати для забезпечення рефінансування, то банк може 

відразу відновити свої кошти та знову позичати їх новим позичальникам. Це 

дає змогу банкам підтримати ліквідність. 

З точки зору впливу на розвиток економіки, іпотечне кредитування та 

іпотечний ринок відіграють суттєву роль у підтримці макроекономічної 

стабільності. Так, позичковий капітал знаходить своє використання не тільки у 

сферах з високими прибутками та швидким обертанням (посередництво, 

торгівля), а й залучається до житлового будівництва та сільського господарства, 

сприяє розвитку підприємництва, утримує курс національної валюти. Крім 

того, стабільне функціонування вторинного іпотечного ринку допомагає 

збалансувати потоки позичкового капіталу, а в періоди спаду в операціях з 

нерухомим майном – пом'якшити його дію завдяки переміщенню капіталу. 

З урахуванням зарубіжного досвіду організації іпотечних відносин для 

вдосконалення форм і методів іпотечного кредитування в Україні необхідним є: 

1) удосконалення і розвиток законодавчої бази, створення системи 

гарантій і прозорих умов діяльності учасників іпотечного ринку, стандартизація 

та уніфікація процедури іпотечного кредитування; 

2) розвиток системи страхування іпотечних кредитів, розвиток фондового 

ринку, вдосконалення інфраструктури іпотечного ринку, розвиток дворівневої 

системи іпотечного кредитування; 

3) створення сприятливіших умов для доступу до капіталу широкого кола 

покупців нерухомості,зменшення відсоткових ставок на іпотечні кредити, 

налагодження співпраці з ріелтерськими компаніями,мобілізація фінансових 
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ресурсів шляхом державних гарантій [2]. 

4) запровадження диференційованих відсоткових ставок за іпотечними 

кредитами для здешевлення житлових іпотечних кредитів для населення, 

вдосконалення системи надання субсидій (щодо першого внеску та відсоткових 

ставок) молодим сім’ям і соціальнонезахищеним верствам населення за 

рахунок бюджетних ресурсів,податкових пільг суб’єктам іпотечного 

кредитування; 

5) забезпечення проведення обґрунтованої оцінки вартості житла та 

ціноутворення в системі житлового будівництва, що сприятиме розвитку 

житлової іпотеки та доступності житла для широких верств населення; 

6) дотримання українськими банками, з огляду на тенденції на світових 

валютних ринках, стандартних вимог щодо надання іпотечних кредитів [1]. 

Формування іпотечної системи в Україні відкриє нові фінансові 

перспективи для розвитку національної економіки: забезпечить підвищення 

рівня капіталізації інвестиційних ресурсів, започаткує новий механізм 

ефективнішого розподілу капіталу між сферами і галузями економіки,зумовить 

новий імпульс для суттєвого розширення фондового ринку на основі 

впровадження нових іпотечних цінних паперів. 

Запровадження механізмів рефінансування сприяє переливу грошей з 

регіонів із надлишковими коштами у регіони з більшим попитом на них, що, в 

свою чергу, зменшує різницю між відсотковими ставками у різних регіонах. 

Тому активізація іпотечних кредитних операцій на фінансовому ринку, а також 

збільшення обсягів житла, яке населення може придбати у кредит не лише в 

містах з найбільшою місткістю ринку іпотеки, сприятиме вирішенню житлової 

проблеми в регіонах. Це позитивно позначиться на економічному розвитку 

країни та об'єктивно засвідчить вигоду від використання системи іпотечного 

кредитування як потужного стимулятора фінансової стабілізації та зростання 

сучасної економіки. Таким чином, розвиток іпотечного ринку в Україні надасть 

додаткові інструменти регулювання грошово-кредитного ринку. 
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фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, 

що стоять перед державою. Формування і практична реалізація дієвого 

механізму забезпечення фінансової безпеки передбачають, перш за все, 

з'ясування суті цього поняття та визначення факторів, що впливають на стан 

фінансової безпеки держави. 

Зазначимо, що на сьогодні відсутнє єдине усталене визначення поняття 

"фінансова безпека". Наявні формулювання відображають лише окремі аспекти 

фінансової безпеки і не можуть претендувати на її однозначне та виключне 

трактування.  

Так вітчизняні науковці В. Шлемко та І. Бінько  під фінансовою безпекою 

розуміють такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 

бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, 

стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити 

ефективне функціонування національної економічної системи та економічне 

зростання [3, с. 44].    

Наконечна Н. В. при розкритті сутності фінансової безпеки також 

дотримується думки, що безпечним слід вважати такий «стан фінансово-

кредитної сфери, який характеризується збалансованістю, стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю цієї сфери забезпечувати 

ефективне функціонування національної економічної системи та економічне 

зростання» [2, с. 295]. 

Фінансова безпека як дефініція розглядається під різними кутами, зокрема: 

 з позицій ресурсно-функціонального підходу, фінансова безпека – 

захищеність фінансових інтересів суб'єктів господарювання на усіх рівнях 

фінансових відносин; забезпеченість домашніх господарств, підприємств, 

організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки держави 

фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання 

відповідних зобов'язань; 

 з погляду статики, фінансова безпека – такий стан фінансової, грошово-

кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-

тарифної і фондової систем, які характеризуються збалансованістю, стійкістю 

до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю попередити зовнішню 

фінансову експансію, забезпечити ефективне функціонування національної 

економічної системи і економічне зростання; 

 у контексті нормативно-правового регламентування фінансова безпека 

передбачає створення таких умов функціонування фінансової системи, за яких, 

по-перше, фактично відсутня можливість спрямовувати фінансові потоки в 

незакріплені законодавчими нормативними актами сфери їх використання і, по-

друге, до мінімуму знижена можливість зловживання фінансовими ресурсами 

[1, с. 270]. 

Узагальнюючи вищенаведені підходи до фінансової безпеки зазначимо, що 

фінансова безпека – захищеність фінансових інтересів на усіх рівнях 

фінансових відносин; певний рівень незалежності, стабільності і стійкості 

фінансової системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх 
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дестабілізуючих факторів, що складають загрозу фінансовій безпеці; здатність 

фінансової системи держави забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та стале економічне зростання. 

Фінансову безпеку будь-якої держави визначають такі фактори: 

 рівень фінансової незалежності (при цьому велике значення має розмір 

зовнішньої фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових інституцій, 

економічних угруповань, урядів окремих країн, обсяг іноземних інвестицій у 

національну економіку); 

 характер фінансово-кредитної політики (як внутрішньої, так і 

зовнішньої), яку проводить держава; 

 політичний клімат у країні; 

 рівень законодавчого забезпечення функціонування фінансової сфери. 

Фінансова безпека держави має як внутрішній, так і зовнішній аспекти [1, с. 

269]. 

Щодо зовнішнього, то це, перш за все, фінансовий суверенітет країни, 

незалежність національної фінансової системи від впливу міжнародних 

фінансово-кредитних організацій і транснаціонального капіталу. Проте вести 

мову про абсолютну фінансову незалежність в умовах глобалізації некоректно. 

Адже на фінансовій безпеці України позначаються процеси фінансової 

глобалізації, що посилюються у світовому співтоваристві. Відтак проблема 

фінансової безпеки сьогодні виходить за національні межі. Зростає рівень 

інтеграції та консолідації фінансових ринків, зростають масштаби мобільності 

капіталу і посилюється інтенсивність його обігу. Як стверджують фахівці, "у 

світі сформувалися грандіозні потоки "світових грошей", що не 

підпорядковуються ні національним урядам, ні будь-яким іншим політичним 

інституціям. Вони не утворилися як вияв потреб виробництва, торгівлі, 

інвестування чи споживання. Головним їх джерелом є переважно торгівля 

грішми". Тому при розробці стратегії фінансової безпеки держави важливо 

скрупульозно аналізувати і враховувати поточну та ймовірну ситуацію на 

світових валютних ринках і ринках капіталу [1, с. 270]. 

Безпека внутрішньої фінансової сфери України визначається досконалістю 

правової, організаційної та інституціональної бази, а також політичною 

стабільністю, рівцем ризиків ринкової кон'юнктури, масштабами тіньової 

економіки та рівнем корупції в державі. 

Під поняттям бюджетна безпека слід розуміти стан забезпечення 

платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків 

державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних 

коштів. У цілому бюджетна безпека держави зумовлюється розміром бюджету, 

рівнем перерозподілу ВВП через бюджет, розміром, характером та рівнем 

дефіциту бюджету, методами фінансування останнього, масштабами 

бюджетного фінансування, процесом бюджетотворення, своєчасністю 

прийняття та характером касового виконання бюджету, рівнем бюджетної 

дисципліни [2, с. 295]. 

Отже, фінансова безпека є надзвичайно складною багаторівневою 
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системою, яку утворюють ряд підсистем, кожна з яких має власну структуру і 

логіку розвитку. Фінансова безпека держави включає: бюджетну, податкову, 

боргову безпеку, фінансову безпеку банківської системи, валютну, грошово-

кредитну, інвестиційну безпеку, фінансову безпеку страхового та фондового 

ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

Гроші – це одне з найвеличніших досягнень людства. Їх виникнення 

пов’язане з 7-8 тис. до н.е., коли у древніх племен з’явились залишки якихось 

продуктів, які можна було б обміняти на інші такі ж продукти в яких була 

потреба. Історично як засіб полегшення обміну використовувались каміння, 

худоба, шматки металів чи інші предмети, які отримали загальне визнання у 

продавців та покупців як засіб обміну. Тобто все, що визнавало суспільство в 

якості обігу, – це і були гроші. 

Гроші належать до низки дуже загадкових феноменів, виникнення яких 

цікавило людство вже в стародавні часи. За довгий час існування товарного 

виробництва і його дослідження вченими-економістами з питань походження 

грошей сформувались різні погляди, які умовно можна звести до двох основних 

загальних напрямків: раціоналістичного й еволюційного [1, с. 47]. 

Монетне карбування в містах, розташованих на українських землях 

Північного Причорномор'я, вперше розпочалося в Пантікапеїу другій чверті VI 

ст. до н. е. Приблизно тоді ж перші литі гроші у формі стріл і дельфінів 

з'явилися в Ольвії . Арістотель (384-322 pp. до н. е.), вважав гроші продуктом 

угоди між. Цей погляд на походження грошей виявився дуже стійким і зберігся 

до нашого часу. Для підтвердження цієї тези наведемо слова видатного вченого 

економіста XX ст. П. Самуельсона, який у своєму підручнику «Економіка» 

писав: «Деньги – зто искусственная социальная условность» [2, с. 47].  

Сучасна національна валюта України є однією з наймолодших у світі. 

Разом з тим, історія монетної справи і грошового обігу нараховує вже не одне 

тисячоліття і відноситься до найдавнішого на планеті. 

Гроші – це невід'ємна й істотна частина фінансової системи кожної країни. 

Називаються вони доларами чи гривнями, фунтами чи франками, гроші 
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служать засобом оплати, засобом збереження вартості й одиницею рахунка в 

усіх, окрім як самих ранніх економічних системах [1, с. 40-41].  

Гроші – це абсолютно ліквідний засіб. Треба помітити, що гроші з'явилися 

як результат економічних відносин у господарському житті людей. Тобто поява 

грошей є абсолютно об'єктивною [1, с. 45]. 

Особливого значення вивчення грошей набуває для розуміння 

функціонування ринкової системи економіки. Оскільки Україна йде до 

ринкової економіки сучасного типу, регулююча економічна роль держави 

достатньо велика, то гроші, грошовий обіг є головними інструментами в 

механізмі державного регулювання, який веде до економічного і соціального 

прогрессу [1, с. 24].  

Історія грошей налічує вже тисячоліття. Учені неоднаково пояснюють 

процес виникнення грошей. Одні з них вважають, що гроші виникли стихійно в 

результаті розвитку обміну. Інші стверджують, що люди домовилися, дійшли 

взаємної згоди щодо запровадження грошей. Хоч як би пояснювали процес 

виникнення грошей, простежується кілька етапів у їхньому розвитку [2, с. 25].  

Гроші виникли не як плід свідомої домовленості людей про введення 

грошового обігу й не в результаті декретування їх державою, а як товар, що 

виконував роль загального еквівалента. Тобто, гроші - це особливий товар, який 

стихійно виділився з усіх інших товарів для виконання функції, загального 

еквівалента. А виконувати цю роль гроші могли саме тому, що вони самі були 

втіленням людської праці [2].  

Виникнення паперових грошей, потрібних не самі по собі, а для тих 

товарів і послуг, які на них можна купити (XII-XVII ст.ст.). Виникнення 

банківських грошей (XX ст.), коли гроші існують у вигляді записів на рахунках 

у банках. У сучасних умовах простежується швидка еволюція всіх 

функціональних форм грошей - поширюються кредитні картки, чеки для ту-

ристів, електронні гроші. В усіх країнах в обігу нині перебувають лише 

паперові гроші й монети з неблагородних металів. Відбулася повна 

демонетизація золота, воно перестало виконувати функції грошей. Гроші – це 

історично визначена, властива товарному виробництву форма економічних 

зв'язків між товаровиробниками, тому це не просто річ, що спрощує мінові 

операції, а суспільні відносини людей, виражені через гроші; гроші служать 

засобом стихійного обліку кількості й якості суспільної праці 

товаровиробників, що здійснюється на ринку; гроші – це інструмент, за 

допомогою якого абстрактному змісту вартості надається реальність, 

конкретність, дійовість. При цьому слід додати, що гроші – це сукупність 

активів, які використовують для здійснення ділових операцій. Сутність грошей 

проявляється в їхніх функціях: гроші як міра вартості; гроші як засіб обігу; 

гроші як засіб утворення скарбів або нагромадження; гроші як засіб платежу.   
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ 

В умовах сьогодення одним із основних напрямів подальшого розвитку 

банківського сектора України є ефективне управління фінансовою стійкістю 

банків, яке розглядається в контексті складного й багатогранного процесу у 

взаємозв’язку форм, методів, інструментів, важелів і способів впливу суб'єкта 

управління на його об’єкт на основі чітко розробленої концепції. Кожен банк 

функціонує у певному просторі, характер і специфіка якого визначається 

комплексною взаємодією зовнішніх чинників, які або сприяють успішному 

функціонуванню, або посилюють кризові явища.  

Фінансова стійкість банку визначається як такий стан фінансових ресурсів 

фінансово-кредитної установи, їх розподіл та використання, який забезпечує 

розвиток діяльності банку, на основі зростання прибутку і капіталу при 

збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах допустимого 

рівня ризику [1]. Відповідно до змісту даної категорії формується понятійний 

апарат механізму забезпечення фінансової стійкості банку. 

На думку О. В. Дзюблюка механізм забезпечення фінансової стійкості є 

сукупністю елементів, методів, важелів впливу на банківську діяльність, що 

застосовуються суб’єктами управління і спрямовані на досягнення стратегічних 

цілей [2, с. 47]. 

З позицій А. О. Золковера механізм управління фінансовою стійкістю 

комерційних банків можна визначити як сукупність методів та інструментів 

управління, що застосовуються суб’єктами управління і спрямовані на 

забезпечення фінансової стійкості банків. Механізм управління фінансовою 

стійкістю є цілісною системою взаємопов’язаних елементів, що відображають 

відповідні заходи банківського менеджменту з управління фінансовою 

стійкістю комерційних банків[3, с. 33]. 

Механізм забезпечення фінансової стійкості охоплює, крім об’єкта 

управління, управлінські суб’єкти (зовнішні та внутрішні). Зокрема, зовнішні 

на макроекономічному рівні, що представлені законодавчими, фінансово-

контрольними і державними органами регулювання, центральне місце серед 

яких належить Національному банку України. Також – внутрішні суб’єкти на 

мікроекономічному рівні, що представлені керівництвом комерційного банку та 

органами управління фінансовими ресурсами та ризиками. 

Окрім використання методів, що застосовують суб’єкти управління 

фінансовою стійкістю банків, у даному механізмі значне місце належить 

інструментам управління. До даних інструментів слід віднести економічні й 

адміністративні, що застосовують органи банківського нагляду, регулювання та 

контролю для забезпечення фінансової стійкості банків. Вагоме місце належить 

впливу грошово-кредитної політики центрального банку, встановлення 
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економічних нормативів діяльності банків, вимог щодо створення страхових та 

резервних фондів, ліцензування банківської діяльності, аудиту, підвищення 

прозорості фінансової звітності банків, окрім цього, вживання відповідних 

заходів щодо реорганізації та реструктуризації проблемних банків. 

Важливу роль у процесі управління фінансовою стійкістю відіграють 

організаційна структура банку, а також рівень зв’язків як між елементами 

структури, так і з клієнтами, акціонерами банку. Зокрема, від того наскільки 

забезпечена єдність інтересів, взаємоузгодженість та цілеспрямованість дій 

управлінців, залежатиме ефективність процесу управління фінансовою 

стійкістю. Тобто, робота даного механізму значною мірою зумовлена рівнем 

організаційної стійкості банку. 

Механізм управління фінансовою стійкістю не є статичним утворенням, а 

постійно перебуває у динамічному розвитку. Необхідно враховувати конкретні 

економічні умови, в яких функціонує банк і відповідно до змін в економічному 

середовищі вносити корективи до механізму управління фінансовою стійкістю, 

здійснювати адаптаційні заходи. 

Результативність функціонування даного механізму залежить також від 

ступеня впорядкованості його елементів, їх взаємодії та спрямованості щодо 

досягнення основної мети. 

Важливою умовою ефективного функціонування механізму управління 

фінансовою стійкістю банків є дотримання останніми комплексу принципів: 

– єдності дій і засобів досягнення мети суб’єктами управління даного 

механізму; 

– комплексності процесу управління фінансовою стійкістю; 

– єдності тактики і стратегії у процесі управління фінансовою стійкістю 

для забезпечення його безперервності; 

– взаємозв’язку і взаємообумовленості елементів механізму управління 

фінансовою стійкістю комерційних банків, який полягає у тому, що 

функціонування окремого елементу зумовлює особливості дії іншого, а 

взаємний вплив та цілеспрямованість усієї сукупності елементів забезпечує 

результативність процесу управління фінансовою стійкістю; 

– гнучкості механізму та процесу управління фінансовою стійкістю банку, 

що дає змогу адаптуватися до можливих змін на фінансовому ринку. 

Для чіткого розподілу функціональних обов’язків суб’єктів управління та 

методів регулювання фінансовою стійкістю необхідно виділити у механізмі 

управління фінансовою стійкістю банків відповідні блоки та елементи. Кожний 

блок даного механізму складається з певних елементів, які, в свою чергу, йому 

підпорядковані та визначають зміст того чи іншого блоку. 

Складовими блоками механізму є наступні: 

1.Суб’єкти механізму управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків. 

2. Об’єкт механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків. 

3. Процес управління фінансовою стійкістю комерційних банків, що 

охоплює наступні елементи: а) методи управління (планування, аналіз, оцінка, 
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регулювання та контроль); б) інструменти управління [2, с. 48]. 

Отже, формування механізму забезпечення фінансової стійкості банку є 

найбільш актуальним питанням в сучасних умовах, коли ситуація вимагає 

негайного прийняття ефективних управлінських рішень, впровадження яких 

дозволить не допустити зниження рівня стійкості й забезпечити стабільність 

розвитку фінансової установи. Ефективне функціонування механізму 

управління фінансовою стійкістю комерційного банку, через узгодження 

управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між усіма складовими 

компонентами, забезпечить досягнення стратегічних і тактичних фінансових 

цілей банку, сприятиме підвищенню рівня прибутковості, зниженню ризиків, 

контролю та підтриманню ліквідності й платоспроможності на достатньому 

рівні, що в кінцевому підсумку дозволить забезпечити фінансову стійкість 

банку.  
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Сучасний стан розвитку економіки говорить про те, що необхідно більше 

уваги звертати на питання запровадження механізмів забезпечення фінансової 

безпеки саме на рівні суб’єктів підприємництва, і це підтверджується тим, що 

діяльність цих підприємств пов’язана зі значною кількістю ризиків і 

нестабільністю як внутрішнього, так і зовнішнього їх середовища. 

Рівень безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його 

керівництво буде спроможним уникнути можливих загрози та ліквідувати 

шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього 

середовищ. 

Основною проблемою для будь якого підприємства у коротко-, середньо- і 

довгостроковій перспективах є створення фінансово стійкого стану, який би дав 

змогу стабільно розвиватися даному суб’єкту господарювання, а також 

підтримував би збалансованість між складовими його діяльності, зокрема таких 

як обсяги дебіторської і кредиторської заборгованостей, вхідні та вихідні 

грошові потоки та ін. 

Ринкові умови господарювання та проблеми фінансового забезпечення 

діяльності підприємств обумовлюють необхідність зміни фінансово-
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економічної політики та кваліфікованої оцінки фінансового стану з метою їх 

розвитку в умовах кризи і подальшого економічного зростання. Тому 

вітчизняні підприємства все частіше починають використовувати фінансовий 

аналіз. Враховуючи це, важливим є розуміння сутності фінансової стійкості і 

надійності та їх ознак. 

В умовах стабільності економічного середовища основними ознаками 

фінансової стійкості є [1, с. 25]: 

- ресурсна збалансованість плану економічного і соціального розвитку 

підприємства; 

- раціональне розміщення та ефективне використання власного і 

залученого капіталу; 

- прибуткова діяльність підприємства; 

- оптимальність управлінських рішень; 

- всебічний аналіз і об’єктивна оцінка фінансового стану за даними 

фінансової звітності і обліку; 

- вжиття заходів щодо зміцнення фінансового стану та стабілізації 

фінансово-господарської діяльності. 

Так, в умовах кризи підприємство може досягати фінансової стійкості за 

такими етапами [2, с. 78]: 

1) ліквідація поточної неплатоспроможності підприємства; 

2) відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги у 

короткостроковому періоді); 

3) забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. 

Від фінансової стійкості підприємства залежить не тільки його 

фінансовий стан, але й загальна ефективність господарювання усіх сторін 

діяльності. 

Фінансово стійким вважається підприємство, доходи якого стабільно 

перевищують витрати, яке може вільно маневрувати грошовими коштами з 

метою їх ефективного використання, не допускає невиправдано високої 

дебіторської і кредиторської заборгованості, має оптимальну структуру 

джерел фінансування (капіталу) і своєчасно розраховується за своїми 

зобов’язаннями. Фінансово стабільне підприємство має переваги щодо 

залучення інвестицій, отримання кредитів, вибору постачальників і 

споживачів; воно більш незалежне від неочікуваної зміни ринкової 

кон’юнктури, відповідно, у нього менший ризик бути неплатоспроможним і 

опинитися на межі банкрутства. 

Говорячи про фінансову стійкість підприємства, необхідно враховувати 

існування різних її видів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Види фінансової стійкості підприємства 
Джерело: складено на основі [3, с. 17] 

Види фінансової стійкості підприємства 

Абсолютна Нормальна Нестійка Критична 
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На основі порівняння запасів та планових джерел фінансування виділяють 

чотири види фінансової стійкості: 

1) абсолютна стійкість (власний оборотний капітал перевищує величину 

запасів) 

З <ВОК;      (1) 

2) нормальна стійкість (планові джерела фінансування дорівнюють 

величині запасів) 

З = ПДФ;                       (2) 

3) нестійкий фінансовий стан (порушується платоспроможність, проте 

рівновага платіжних засобів та платіжних зобов’язань відтворюється за рахунок 

залучених кредитів банку для поповнення оборотного капіталу) 

З = ПДФ +Δ ;                      (3) 

4) кризовий фінансовий стан (підприємство знаходиться на межі 

банкрутства, сума запасів перевищує планові джерела фінансування та залучені 

кредити банку) 

З > ПДФ + Δ.               (4) 

Для стабілізації фінансової стійкості підприємства та виходу з кризового 

фінансового стану необхідно: 

- збільшити частку власних оборотних коштів в оборотних активах; 

- додатково залучити позичкові кошти; 

- зменшити залишки товарно-матеріальних цінностей через реалізацію 

малорухомих запасів чи запасів, які не використовуються у виробництві; 

- вжити заходи для прискорення оборотності капіталу в поточних активах 

[2, с. 81]. 

Важливо зазначити, що діяльність підприємства можна розглядати як в 

зовнішньому, так і внутрішньому аспектах. Зовнішній аспект фінансової 

стійкості підприємства пов’язаний із стабільністю економічного середовища, 

в якому воно функціонує, що забезпечується відповідним державним 

макроекономічним регулюванням ринкової економіки. 

Внутрішній аспект фінансової стійкості відображає такий стан його 

ресурсного потенціалу і таку його динаміку, при яких забезпечуються 

стабільно високі фінансово-господарські результати діяльності підприємства. 

Дана конкретизація має на меті обґрунтування доцільності поділу чинників 

впливу на фінансову стійкість підприємства на 2 групи: внутрішні і зовнішні.  

До внутрішніх слід віднести інноваційні, виробничі, фінансові, 

реалізаційні, а до зовнішніх – законодавчо-адміністративні, політичні, 

соціально-демографічні фактори впливу. Якщо конкретизувати, то внутрішні 

фактори – це розміри підприємства, рівень гнучкості системи управління; 

рівень відповідності продукції запитам споживачів за якістю та ціною, стан 

матеріально-технологічної бази підприємства, новітність технологій, стан 

майна і фінансових ресурсів, ступінь залежності від зовнішніх кредиторів та 

інвесторів, ефективність господарських і фінансових операцій, рівень 

менеджменту та забезпеченість висококваліфікованими кадрами, 

корпоративна культура, ділова репутація підприємства, збалансованість 
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внутрішніх можливостей із впливом зовнішніх загроз.  

Зовнішні чинники – соціально-економічна та політична стабільність в 

країні; рівень платоспроможного попиту, рівень конкуренції, податкова, 

кредитно-фінансова, облікова, інвестиційна політика; зовнішньоекономічна 

політика держави, ефективність економічних зв’язків, зміна умов експорту та 

імпорту, антимонопольна політика, ситуація на ринку постачальників; 

інвестиційний клімат, галузеві особливості, тип ринку, кредитна політика, 

валютна політика, рівень страхових тарифів, науково-технічний прогрес. 

На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість 

підприємства економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити 

виникнення кризових явищ, банкрутство і ліквідацію підприємства. 

Необхідно зауважити, що на сучасному етапі розвитку економіки України 

фінансова стійкість багатьох підприємств істотно погіршилася. Основними 

чинниками цього є світова фінансово-економічна криза, зростання інфляції, 

нестабільна державна податкова і кредитна політика. Нестабільність 

економічної ситуації в Україні зумовлює погіршення інвестиційного клімату 

в державі. Значний вплив на фінансову стійкість підприємств справляє також 

зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та імпортну 

політику. Така політика повинна бути спрямована на створення сприятливих 

умов для українських товаровиробників на світовому ринку. Особливо 

актуальною стала проблема підвищення ефективності цієї політики зі 

вступом України до СОТ. ЇЇ належна реалізація може сприяти покращенню 

економічної ситуації в країні і, як наслідок, – підвищенню фінансової 

стійкості підприємств[4]. 

Отже, визначення стандартизованої межі фінансової стійкості є 

складним процесом. Кожне підприємство функціонує та здійснює свою 

операційну діяльність в умовах певного економічного середовища. Умови 

функціонування підприємства визначаються фазою розвитку економічної 

системи. Щодо підприємства, генерується низка чинників 

макроекономічного характеру, на які підприємство впливати не зможе, але 

зворотний їх вплив на ефективність діяльності підприємства, його 

ліквідність, платоспроможність і тим більше фінансову стійкість досить 

значний. На кожному етапі розвитку підприємства вплив чинників 

макроекономічного характеру є значним, але особливо їх значущість зростає 

на такій стадії розвитку системи, як економічна криза. Чинники 

макроекономічного характеру впливають на всі без винятку підприємства, 

проте характер їх впливу на фінансову стійкість залежить від специфіки 

діяльності кожного окремого підприємства.Внутрішні чинники, які 

впливають на фінансову стійкість, відображують специфіку діяльності 

підприємства та обумовлюються стадією життєвого циклу самого 

підприємства.  
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МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ 

Пріоритетним напрямом розвитку банківської діяльності є кредитування, 

тому якісний кредитний портфель забезпечить ліквідність і надійність банку. 

Кредитний портфель виступає певним критерієм, за яким можна оцінити якість 

кредитної політики, конкурентоспроможність банку, та здатність протистояти 

впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Тому дослідження теоретичних та 

практичних аспектів управління кредитним портфелем набувають надзвичайної 

актуальності [2, с. 38]. 

Управління кредитним портфелем банку визначається як процес, 

спрямований на забезпечення раціонального співвідношення дохідності та 

надійності портфеля. Основними завданнями управління кредитним портфелем 

банку виступають забезпечення максимального рівня дохідності кредитного 

портфеля та акціонерного капіталу банку при мінімальному рівні ризику, 

забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних ресурсів, 

досягнення оптимального балансу між ростом обсягу кредитного портфеля та 

темпами покращення його якості, виконання всіх вимог та нормативних 

показників, викладених в інструкціях, розпорядженнях та постановах 

Національного банку України, у тому числі регламентуючих обсяги кредитних 

вкладень, максимальні суми кредитів (у тому числі інсайдерам, пов’язаним та 

асоційованим особам) та розширення клієнтської бази шляхом надання 

кредитних послуг високої якості [3]. 

За результатами нашого дослідження виявлено, що у системі заходів 

управління кредитним портфелем важливу роль відіграє розробка і проведення 

кредитної політики комерційного банку. 

Одне з правил кредитного менеджменту полягає в тому, що банк не 

повинен видавати кредити, які не можуть бути професійно оцінені фахівцями 

банку. Таким чином, досвід, кваліфікація та спеціалізація кредитних 

працівників також впливають на характеристики кредитного портфеля банку. 

У формуванні структури активів банку вирішальним фактором є рівень 

дохідності кожного виду активів. Але висока прибутковість, як правило, 

супроводжується високим рівнем ризику, тому менеджменту банку необхідно 

враховувати обидва фактори. Якщо рівень дохідності різних видів активів 
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приблизно однаковий, то перевага віддається найменш ризикованим 

напрямками розміщення коштів. У такому разі розмір кредитного портфеля 

банку може зменшитися на користь портфеля цінних паперів або на користь 

проведення інших видів активних операцій [1, с. 159]. 

Аналіз кредитного портфелю здійснюється з метою прийняття  рішень 

щодо зменшення ступеня ризику по кредитам. Кредитний ризик – це ризик 

неповернення або прострочення позичальником основної суми боргу та/або 

відсотків по ньому [4, с. 33].  

Основними проблемами при управлінні кредитними портфелями банків, 

зокрема і в Україні є такі: 

- недосконале вивчення методів і форм забезпечення погашення кредитів; 

- недієві методи зниження питомої ваги неповернених позик у загальному 

обсязі виданих кредитів; 

- неефективне управління комерційними банками кредитними ризиками; 

- наявність проблем формування резервів на покриття можливих втрат за 

позиками; 

- недостатнє впровадження форм забезпечення та контролю за цільовим 

використанням кредиту. 
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ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ І ЗАЛУЧЕНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В сучасних економічних умовах проблема формування ресурсів набуває  

першочергового значення. Складовими ресурсами банку є його власні та 

залучені від інших юридичних та фізичних осіб кошти, а їх структура і розмір 

визначаються інтенсивністю й різноманітністю операцій, що здійснюються 

цією фінансово-кредитною установою. 

Процес формування власного капіталу банків є особливо актуальною 

проблемою сьогодні. Це пов’язано з такими явищами: зростання конкуренції у 

банківському секторі економіки, відсутність достатньо адекватної бази 

інформації, подолання економічної кризи у світовій економіці та інше. 

Призначення власного капіталу робить його неоднорідним за своїм 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14


99 
 

складом. Зважаючи на джерела і порядок формування капітал банку 

складається зі статутного капіталу, резервного капіталу, спеціальних фондів, 

нерозподіленого прибутку, субординованого боргу. 

Розмір власного капіталу визначається банком самостійно, але з 

урахуванням таких факторів: 

1) вимоги НБУ щодо мінімального розміру статутного капіталу; 

2) характер активних операцій. Наявність значного обсягу ризикованих 

операцій потребує відносно більшого розміру власного капіталу; 

3) специфіка клієнтури. За значної кількості невеликих вкладників власних 

коштів потрібно менше, ніж за наявності великих вкладників [1, c. 10]. 

Загальновідомо,що залучення ресурсів для банку єосновою його 

діяльності, пріоритетним завданням, яке історично відіграє первинну і 

визначальну роль відносно його активних операцій. Залучені кошти є найбільш 

вагомою частиною ресурсної бази банків,яка в кілька разів перевищує його 

власні кошти [2]. 

У розвитку операцій по залученню вільних коштів важливе значення має 

якість обслуговування клієнтів – наявність інформації про умови залучення 

коштів у внески, швидкість обслуговування, доброзичливе відношення до всіх 

клієнтів і т.п. Якість обслуговування клієнтів багато в чому залежить від 

кваліфікації апарату банку, що повинний враховувати не тільки свої власні 

інтереси, але й інтереси клієнтів, зокрема, виплачуваний вкладникам розмір 

прибутку. По своєму економічному призначенню відсоток повинний 

стимулювати концентрацію вільних коштів у комерційних банках, що можливо 

шляхом використання ними вільних і ринкових ставок депозитних відсотків. 

Одним із напрямків роботи банків в області залучення ресурсів є 

використання різноманітних видів цінних паперів, зокрема, сертифікатів. Слід 

також розвивати спектр банківських послуг для вкладників, що буде 

стимулювати внесення коштів на рахунки у комерційних банках. 

Банк повинен підтримувати визначене співвідношення між власними і 

залученими коштами. Надмірна наявність залучених коштів посилює ризик і 

підвищу єпотенційну загрозу неплатоспроможності комерційного банку, а 

також можливість залучення його під “контроль” інших комерційних банків і 

кредиторів, що може дозволити останнім впливати як на поточну діяльність, 

так і на проведення комерційним банком кредитної політики в цілому. 

Переважне формування банківських ресурсів за рахунок власного капіталу 

– також не краща політика для комерційного банку. Це пов'язано, зокрема, із 

можливістю втративи значеною группою акціонерів контролю над 

комерційним банком, зниженням рівня виплачуваних дивідендів і ринкової 

вартості акцій. Як наслідок, несбалансованість у структурі капіталу (значна 

питома вага власного капіталу або залучених коштів) може призвести до 

погіршення показників, що характеризують діяльність комерційного банку, до 

зниження його іміджу на ринку грошових ресурсів. 

Отже, основна ціль банку – вибрати таку структуру банківського капіталу, 

щодо залучених і власних ресурсів, що при найменших витратах на формування 
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банківських ресурсів буде сприяти підтримці стабільного рівня дивідендів і 

прибутків, а також репутації комерційного банку на рівні, достатньому для 

залучення їм необхідних грошових ресурсів на вигіднихумовах. 

У процесі управління зобов’язаннями й аналітичного обґрунтування 

величини та джерел формування власних та залучених фінансових ресурсів 

банку необхідно враховувати ряд аспектів, напрацьованих світовою практикою 

[3, с. 44]: 

- витрати банку з обслуговування поточних рахунків клієнтів, як правило, 

найменші. Збільшення їх частки скорочує процентні витрати, що в цілому 

сприяє зростанню дохідності банківських операцій. Якщо цього не 

спостерігається, це свідчить про занадто високі витрати банку; 

- зміна залишків на поточних рахунках непередбачувана. У зв’язку з цим 

велика їх частка у зобов’язаннях банку послаблює його ліквідність. 

Оптимальний рівень залишків на поточних рахунках до 30%; 

- незважаючи на зростання процентних витрат, збільшення частки 

строкових депозитів у загальній сумі залучених ресурсів є позитивним 

фактором, тому що вони є найстабільнішою частиною ресурсного потенціалу 

банку, зміцнюють його ліквідність. Рекомендований рівень строкових ресурсів 

у загальній ресурсній базі – не менш як 50%; 

- витрати на вклади населення значно нижчі, ніж на міжбанківські 

запозичення. Тому управління ресурсним потенціалом банку має бути 

спрямоване на максимальне залучення коштів від населення; 

-  оцінка ефективного використання розміщених коштів слід узгоджувати 

з нарощуванням ресурсного потенціалу; 

- особливої уваги потребує аналіз ритмічності залучених коштів банку. 

Слід відмітити, що в умовах сучасної економіки, якій властивий 

підвищений ризик неповернення коштів та недостатня конкурентність ринку, 

провідною повинна бути стратегія мінімізації ризику, тоді як стратегія 

забезпечення більш швидкого зростання буде ефективнішою в міру загострення 

ринкової конкуренції, стабілізації економічного розвитку.  

При цьому основними завданнями оптимізації управління фінансовими 

ресурсами банків в сучасних умовах є максимізація вартості їх власного 

сукупного (акціонерного) капіталу, оскільки це дозволяє забезпечити залучення 

нових коштів, збільшення резервів для зменшення ризиків та стимулювання 

діяльності менеджерів банку щодо удосконалення операцій, зниження затрат та 

підвищення якості банківських послуг. Це обумовлено тим, що подібна тактика 

дозволить зберегти капітал українських банків незалежно від зовнішніх умов їх 

діяльності та забезпечить основу їх виживання та зростання в майбутньому [4, 

с. 161]. 

Отже, хоч і відбувається повільними темпами зростання депозитів 

фізичних осіб, цього недостатньо для створення стійкої та ефективної ресурсної 

бази для виконання в повному обсязі активних операцій. Саме тому, 

вітчизняним банкам необхідно застосовувати нові маркетингові заходи у 

формуванні депозитної політики банків; налагоджувати ефективні 
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комунікаційні канали; розробляти ефективні види мотивації, збуту та цінової 

політики з метою активізації процесів залучення грошових коштів фізичних 

осіб на банківські депозити. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ 

Одним із важливих факторів, які забезпечують можливість вітчизняної 

банківської системи здійснювати позитивний вплив на економіку, розширювати 

спектр банківських послуг, не допускаючи при цьому значних ризиків, і 

відповідно зберігаючи надійність системи, є достатній рівень капіталізації. 

Високий рівень капіталізації банків гарантує стабільність національної валюти, 

фінансову стійкість банків при нестабільності фінансової системи та забезпечує 

інвестиційну діяльність.  

В умовах євроінтеграційних процесів Україна вступила в складний період 

здійснення реформування банківської системи. Цей період супроводжується 

масовими банкрутствами банків, інфляцією, девальвацією гривні, безробіттям 

та іншими негативними процесами [6]. 

На сучасному етапі проблему капіталізації часто плутають із проблемою 

розміру статутного капіталу або із проблемою ліцензійних вимог до розміру 

регулятивного капіталу. У зв’язку із цим, необхідно підкреслити, що проблема 

капіталізації – це проблема недостатньої адекватності капіталів банків до 

розміру сформованих ними активів. Тобто проблема полягає не у кількісній, а у 

якісній площині [3].   

Враховуючи нинішню ситуацію для українських банків найбільш 

доцільними  є наступні шляхи вирішення проблеми нестачі капіталу: 

По-перше, нарощення обсягів банківського капіталу. У свою чергу, 

джерела зростання банківського капіталу традиційно поділяють на дві групи: 

внутрішні (капіталізація прибутку, нарощення резервів переоцінки) та зовнішні 

(емісія акцій, залучення субординованого боргу, консолідація банківського 

капіталу шляхом злиття, приєднання банків). 

Основним внутрішнім джерелом збільшення капіталу банку є прибуток, 

який не виплачено акціонерам у вигляді дивідендів, а капіталізовано або 

залишено в банку «нерозподіленим». Важливою перевагою цього джерела 
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збільшення капіталу є його незалежність від коштів, які залучаються на 

відкритому ринку, а також те, що воно не становить потенційної загрози 

інтересам акціонерів. Недолік цього джерела полягає в необхідності 

оподаткування прибутку та суттєвій залежності від макроекономічних 

факторів. Нарощення резервів переоцінки, на нашу думку, не доцільно 

розглядати як пріоритетне джерело збільшення капіталу вітчизняних банків, 

оскільки воно потенційно може використовуватися як інструмент фіктивної 

капіталізації шляхом включення до капіталу таких складових, як завищена 

переоцінка основних засобів; нараховані, але не сплачені відсотки; операції з 

придбання в інсайдерів основних засобів, в яких немає гострої потреби, за 

значно завищеними від ринкових цінами; довгострокові кредити інсайдерам на 

пільгових умовах тощо [4]. Зазначимо, що у 2016 році резерви переоцінки 

складали 5% обсягу власного капіталу банків України [5]. 

Основним зовнішнім джерелом нарощення капіталу банків традиційно 

вважається додаткова емісія акцій. За даними Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, у 2016 році обсяг випуску акцій скоротився на 17 

млрд. грн. порівняно з попереднім роком до 101,30 млрд. грн., 62,18% з яких 

належали банкам [1]. Більше того, в останні роки спостерігається виведення 

іноземного капіталу з банківської системи України. Така ситуація свідчить про 

відсутність у інвесторів стимулів до додаткового нарощення своєї участі у 

банках [5]. 

На сьогодні збільшити власний капітал можна шляхом залучення коштів 

юридичних і фізичних осіб на умовах субординованого боргу в грошовій формі 

[2]. Це має для комерційних банків певні переваги: 1) сплата процентів за таким 

боргом здійснюється за рахунок збільшення валових витрат (а дивіденди за 

акціями виплачуються лише при наявності чистого прибутку); 2) боргові 

зобов’язання не надають їхнім власникам права на управління банком; 3) 

можливість залучення коштів на умовах субординованого боргу є більш 

реальною, ніж через емісію акцій (наприклад, по облігаціях інвестор отримує 

фіксований процент, а дивідендні виплати емітентами залежать від їх 

прибутків). Але, на жаль, більшість банків не мають можливостей залучити 

кошти шляхом емісії облігацій через недовіру інвесторів. Цим джерелом 

можуть скористатися лише великі стабільно працюючі прибуткові банки, які 

себе позитивно зарекомендували щодо виконання зобов’язань та є лідерами на 

ринку. Останнім часом у цьому напрямі банки почали використовувати емісію 

євробондів. Проте обсяги операцій і досвід роботи банків на цьому ринку ще 

недостатні [2]. 

У сучасних умовах реорганізація шляхом об'єднання з успішнішим банком 

є ефективним методом підвищення обсягів банківського капіталу, що дасть 

змогу значно збільшити розмір активів і депозитів та призведе до підвищення 

ринкової вартості акцій новоствореної установи. 

Сьогодні вкрай актуальною є проблема проникнення іноземного капіталу в 

банківську систему. В умовах інтеграції у світову фінансову систему українські 

банки постали перед дилемою: бути поглинутими іноземними банками, чи 
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збільшувати розміри власного капіталу і конкурувати з ними. ПАТ Райффайзен 

Банк Аваль, ПАТ ОТП Банк, ПАТ Креді Агріколь і ПАТ Укрсиббанк– всіх їх 

об'єднує те, що вони є дочірніми банками найбільших міжнародних фінансових 

груп. І багато в чому саме завдяки цій обставині ці фінустанови опинилися на 

вершині рейтингу надійності. Експерти вважають, що підтримка материнських 

структур дозволяє цим банкам справитися з проблемами, принесеними 

фінансовою кризою. 

Також можна звернутись за допомогою до держави. У першу чергу це 

стосується великих банків з українським капіталом, власники яких не мають 

засобів для збільшення капіталу. Держава в особі Міністерства фінансів 

України може брати участь у формуванні та/або збільшенні статутних капіталів 

банків шляхом придбання акцій первинної емісії (часток у статутному капіталі) 

банку чи акцій додаткової емісії (додаткових вкладів) банків в обмін на 

державні облігації України та/або придбання зазначених акцій за кошти 

Державного бюджету України [4]. Участь держави в капіталізації банків 

здійснюється відповідно до вимог Порядку участі держави у капіталізації 

банків, на підставі результатів діагностичного обстеження банків за 

встановленою Національним банком методикою та критеріїв, що 

встановлюються Національним банком [2]. 

Реалізація зазначених заходів допоможе не лише збільшити рівень 

капіталізації банків України, а й також підвищити конкурентоспроможність 

українських банків на світовому фінансовому ринку і забезпечити фінансову 

стабільність української економіки з перспективою подальшого розвитку. 

Отже, проблема капіталізації банків як фінансової основи структурних 

перетворень у національній економіці надзвичайно актуальна та потребує 

вирішення, оскільки від цього залежить фінансова стійкість банків, їх подальше 

зростання, забезпеченість ресурсами, довіра з боку інвесторів. Збільшення 

розміру капіталу – шлях до зміцнення банківської системи України, одна з умов 

подальшої інтеграції вітчизняних банківських структур у світову банківську 

систему. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РЕСУРСНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

В сучасних умовах банківський сектор економіки виконує важливу 

функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів, формує та 

забезпечує рух позикового капіталу, здійснює кредитно-інвестиційну 

діяльність, забезпечуючи потреби економіки в додаткових ресурсах. Банки як 

фінансові посередники, що відіграють надзвичайно важливу роль у перебігу 

економічних процесів, можуть проводити власну політику, однією із складових 

якої є ресурсна політика.  

Ресурсна політика банку, як економічна категорія, на думку О. А. Гарасюк  

це сукупність стратегічних цілей із врахуванням суспільних інтересів, які 

спрямовані та взаємозалежні від формування і стану ресурсів кожного банку 

окремо, що базується на нормативах капіталу та оцінці депозитів з метою 

досягнення поставлених цілей і регламентується чинним законодавством певної 

країни [1, с. 73]. 

На нашу думку, ресурсну політику банку можна розглядати як систему 

заходів, які здійснює банк з метою визначення найефективніших шляхів 

формування і розширення його ресурсної бази та використання наявних 

банківських ресурсів. 

Основними напрямами ресурсної політики банку є:акумуляція тимчасово 

вільних грошових коштів економічних суб’єктів;формування власного капіталу 

банку;розміщення банківських ресурсів у сфери найефективнішого їх 

використання з метою отримання максимального прибутку [3, с. 92]. 

Розглядаючи напрями ресурсної політики банку, слід зазначити, що два 

перших пов’язані з акумуляцією банківських пасивів (депозитів, запозичених та 

власних коштів), а третій передбачає трансформацію цих пасивів у кредити та 

інвестиції. 

Відповідно у складі ресурсної політики можемо виділити дві складові: 

– акумуляційну політику, що, в свою чергу, поділяється на депозитну 

політику, політику запозичень та політику капіталізації; 

– капіталотворчу політику, яка поділяється на кредитну та інвестиційну 

політику. 

Необхідно відмітити, що політика мобілізації та оптимізації ресурсної бази 

банку повинна бути спрямована на реалізацію конкретних цілей, таких як: 

прибутковість, дотримання вимог регулюючих органів, ліквідність, мінімізація 

витрат, орієнтація на адаптацію, орієнтація на обсяги і ринок. 

Розв’язанню проблем достатності капіталу, а також і багатьох інших, з 

якими стикається та чи інша банківська установа у процесі формування, 

розміщення і використання ресурсів банку сприятиме побудова моделі 
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ресурсного забезпечення діяльності банку. 

Дана модель містить 3 блоки, які необхідно вводити до її складу – ресурсне 

регулювання, ресурсне формування, оптимізація ресурсної бази. 

Ресурсне регулювання стосується внутрішніх і зовнішніх факторів, які 

зумовлюють найістотніший вплив на формування системи ресурсного 

забезпечення діяльності банку та відображає шляхи формування обсягу 

ресурсної бази, достатньої для забезпечення ефективної банківської діяльності. 

Цей блок моделі складається з таких елементів: 

– управління власним капіталом (сумою основного і додаткового капіталу 

за мінусом відрахувань); 

– нарощування акціонерного капіталу, реалізація ефективної дивідендної 

політики; 

– створення й зміцнення бази залучених та запозичених ресурсів; 

– удосконалення механізму мобілізації ресурсів клієнтів шляхом освоєння 

нових видів операцій, банківських технологій і ринків для зростання обсягу 

ресурсного потенціалу; 

– забезпечення прибутковості кредитно-інвестиційних операцій. 

Третій блок – оптимізація ресурсної бази, який включає заходи щодо 

раціоналізації залучених і запозичених ресурсів та їх розміщення у 

найприбутковіших варіантах. Складовими цього блоку є: 

– забезпечення оптимальної структури запозичених і залучених коштів та 

їх відповідності за обсягами, строками й умовами мобілізації структури активів; 

– реалізація ефективного податкового менеджменту; 

– узгодження оцінки кредитних ризиків та оптимального розміру резерву 

для покриття збитків за кредитами [2, с. 35]. 

На сьогоднішній день особливо важливого значення набуває розроблення 

ефективних напрямів удосконалення ресурсної політики банків, до яких варто 

віднести наступні. 

1. Збільшення обсягів залучених коштів банків. Кожен банк як суб’єкт 

депозитного ринку намагається реалізувати свої інтереси за умови врахування 

впливу політики центрального банку та базуючись на конкретних умовах 

функціонування депозитного ринку. Депозитна політика банку повинна бути 

спрямованою на оптимізацію витрат для залучення коштів на депозитному 

ринку за умови їх ефективного використання. Такий механізм реалізації 

інтересів усіх суб’єктів депозитного ринку формує ціну на депозитні кошти. На 

середню процентну ставку за депозитами впливають такі чинники: 1) ринковий 

рівень процентної ставки за депозитами, який залежить від кон’юнктури 

грошового ринку; 2) структура депозитної бази, управління якою має важливе 

значення для регулювання прибутковості та зниження очікуваних витрат.  

2. Подальше нарощення капіталу комерційними банками. Удосконалення 

управління власним капіталом має винятково важливе значення для 

забезпечення стійкості активів і зобов’язань комерційного банку, підвищення 

прибутковості банківської діяльності та фінансової стійкості банківської 

системи в цілому. Частина комерційних банків України збанкрутувала 
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внаслідок неповернення наданих кредитів. Уникнути цього можна було б за 

наявності достатнього розміру власного капіталу, здатного покрити значні 

втрати ресурсів, та зваженої кредитної політики. У світовій практиці 

використовується багато способів збільшення власного капіталу. Головні з них 

такі: 1) обмеження можливостей зростання ризикових активів при збереженні їх 

структури або при зміні їх структури завдяки впровадженню операцій із 

невисоким ступенем зважування активів на ризик; 2) обмеження зростання 

ризикових активів шляхом продажу балансових активів; 3) дивідендна 

політика, яка дає змогу підвищити ринкову ціну акцій банку і продати 

додаткові акції за вищими цінами; 4) залучення нових акціонерів. 

3. Удосконалення управління процесами формування ресурсної бази 

комерційних банків передбачає значне підвищення рівня капіталізації та 

концентрації банківського капіталу, формування оптимальної структури 

балансу комерційного банку на основі виваженої структури активів і пасивів, 

додаткового залучення коштів як від акціонерів, вкладників, так й інших 

джерел коштів на фінансовому ринку, використання прибутку та 

вдосконалення відповідних методів управління. 

Отже, ефективна ресурсна політика на сучасному етапі функціонування 

фінансової системи України відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні 

фінансової стійкості та платоспроможності банку, збереженні довіри до нього з 

боку вкладників та інвесторів. З огляду на це, банки повинні приділяти належну 

увагу розробці усіх складових ресурсної політики з метою забезпечення 

формування необхідної ресурсної бази, що дасть можливість задовольняти 

потреби клієнтів та забезпечити прибуткову діяльність самих банків. Політика 

банків повинна бути скоригована  з урахуванням умов сьогодення, що означає 

переорієнтацію депозитної політики та політики запозичень на нові джерела 

ресурсів, модернізацію та перегляд цілей кредитної та інвестиційної політик. 
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ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

Важливу роль в діяльності підприємства відіграють фінансові ресурси. Їх 
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достатня наявність є необхідною умовою успішного функціонування будь-

якого підприємства. 

Як економічна категорія фінансові ресурси підприємства – це відносини, 

які виникають між господарюючими суб’єктами у процесі формування джерел 

та напрямків використання коштів. Вони є об’єктом економічного впливу на 

підприємство [1, с. 145]. 

Фінансові ресурси є результатом взаємодії надходження та витрат, 

розподілу грошових коштів, їх нагромадження та використання. 

На думку О. Василика, фінансові ресурси – це грошові накопичення і 

доходи, що створюються у процесі розподілу і перерозподілу валового 

внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для 

забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших 

суспільних потреб [2]. 

Такої ж думки притримуються О. М. Бандурка та М. Я. Коробов, 

трактуючи фінансові ресурси – це централізовані і децентралізовані грошові 

фонди цільового призначення, які формуються у процесі розподілу і 

перерозподілу національного багатства [2]. 

На мікрорівні під фінансовими ресурсами розуміють сукупність грошових 

коштів, що перебувають у фондовій, нефондовій формі або перетворені у 

відповідну матеріалізовану форму і призначені для виконання фінансових 

зобов’язань, здійснення поточних витрат і витрат на забезпечення розширеного 

відтворення. 

Фінансовим ресурсам підприємства притаманні такі властивості: 1) мають 

стадію утворення; 2) відображають відношення до власності; 3) мають джерела 

формування і цілі використання; 4) від джерел формування та напрямів 

використання залежить структура фінансових ресурсів [3]. 

Метою управління фінансовими ресурсами є забезпечення діяльності 

підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів у кожний конкретний 

період часу відповідно до напрямів його розвитку, організація формування 

необхідного рівня та раціонального використання фінансових ресурсів, 

максимізація прибутку та забезпечення підвищення ринкової вартості 

підприємства. 

Для стабільної діяльності підприємства велике значення має формування в 

максимальних обсягах внутрішніх власних фінансових ресурсів [4, с. 567]. 

Формування фінансових ресурсів підприємств відбувається в момент 

надходження грошових коштів на банківські рахунки і в касу підприємства, а 

використання означає їх спрямування в основні і оборотні засоби з метою 

здійснення господарської діяльності підприємства. 

Серед основних факторів впливу на формування фінансових ресурсів 

підприємств виділяють види діяльності та організаційно-правові форми 

господарювання, що обумовлюють особливості їх використання. 

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливу роль 

відіграє їх збалансованість і визначення оптимальної структури їхніх джерел. 

Важливим напрямком удосконалення процесу формування фінансових 
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ресурсів є застосування методики оптимізації фінансових ресурсів, які прийняті 

переважно в зарубіжних країнах.  

На вітчизняних підприємствах така методика може бути впроваджена 

лише за наявності розвиненого ринку цінних паперів, статистики про його 

функціонування та після проведення значної адаптивної роботи, що пов’язана із 

впровадженням міжнародних стандартів обліку та звітності.  

Отже, удосконалення процесу формування фінансових ресурсів 

підприємства варто розглядати як один із головних чинників підвищення 

ефективності будь-якої виробничо-господарської діяльності. 

Ефективністьвикористанняфінансовихресурсівможнарозглядати з позиціїїх 

складу та структуриджерелфінансовихресурсів.Ефективність використання 

фінансових ресурсів впливає на фінансову стійкість підприємства, його 

ліквідність, платоспроможність, ділову активність і рентабельність. 

Існують такі шляхи підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів: 

1. Впровадження заходів щодо зниження всіх видів витрат. 

2. Проведення грамотної дивідендної політики. 

3. Вивчення механізму впливу фінансового левериджу на рівень 

прибутковості власного капіталу і рівень фінансового ризику. 

4. Проведення заходів щодо модернізації виробництва. 

5. Точне визначення терміну експлуатації активів, що вводяться в дію, а 

також правильний вибір методу нарахування амортизації [5]. 

Тому ефективне управління формуванням і використанням фінансових 

ресурсів є фундаментом для фінансової стабільності підприємства і його 

подальшого розвитку. 
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інноваційних засадах є належний рівень фінансового забезпечення, критерієм 

якого виступає фінансова безпека підприємств. Виконання цієї умови 

дозволить підприємствам ефективно функціонувати, запобігаючи банкрутству. 

Сутність економічної безпеки підприємства полягає у такому стані його 

економічної системи, котрий можна характеризувати збалансованістю і 

стійкістю до негативного впливу будь-яких загроз, її здатністю забезпечувати 

на основі власних економічних інтересів свій сталий і ефективний розвиток. 

До складу економічної безпеки підприємства включено такі 

підсистеми:фінансова,внутрішньо-економічна,зовнішньоекономічна (економіка 

зв’язків підприємства з зарубіжними підприємствами), соціально-економічна. 

Сутність категорії “фінансова безпека підприємства” розкриває такий його 

фінансовий стан, який характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю 

сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі 

використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства 

забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань 

достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати 

ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи [1, с. 7]. 

Як і будь-яке управління, управління фінансово-економічною безпекою 

має здійснюватися за певними правилами, тобто принципами, та на основі 

відповідних методів управління. Головними є наступні принципи управління 

фінансово-економічною безпекою підприємства: 

 – системність побудови;  

– інтегрованість із загальною системою менеджменту; 

– інтегрованість із системою управління економічною безпекою 

підприємства;  

– спрямованість на стратегічні цілі фінансово-економічного розвитку 

підприємства;  

– об’єктивність; 

– комплексний характер управлінських рішень; 

– безперервність; 

– оперативність та динамічність управління; 

– варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень; 

– принцип неперервності моніторингу зовнішнього середовища 

підприємства; 

– адекватність реагування на окремі загрози фінансовим інтересам; 

– гнучкість управління (адаптивність сформованої системи фінансової 

безпеки); 

– ефективність управлінських рішень, що приймаються; 

– законність управлінських рішень;  

– стимулювання та відповідальність персоналу і керівництва за стан 

фінансової безпеки підприємства [2, с. 77-78]. 

Процес забезпечення фінансової безпеки включає: оцінку загроз 

економічній безпеці, що мають політико-правовий характер; оцінку поточного 
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рівня забезпечення фінансової безпеки; оцінку ефективності запобігання 

можливій шкоді від негативних дій; планування комплексу заходів із 

забезпечення фінансової безпеки і розробку рекомендацій стосовно його 

реалізації; бюджетне планування практичної реалізації пропонованого 

комплексу заходів; планування корпоративних ресурсів; оперативну реалізацію 

запланованих дій у процесі здійснення суб’єктом господарювання фінансово-

господарської діяльності. 

У процесі оцінки поточного рівня забезпечення фінансової складової 

економічної безпеки підлягають аналізу: фінансова звітність і результати 

роботи підприємства; конкурентний стан підприємства на ринку; ринок цінних 

паперів підприємства. 

Стратегічний аналіз використовується в процесі здійснення управління 

фінансовою безпекою підприємства з урахуванням пропозиції щодо його 

поліпшення. Запропоновано використовувати для здійснення стратегічного 

аналізу стану фінансової безпеки підприємства такі методи: SWOT-аналіз, 

PEST-аналіз, SNW-аналіз, аналіз розробки сценаріїв подій. 

В основі застосування забезпечення фінансової безпеки підприємства 

лежить концепція системного поєднання функцій контролю, планування, 

зворотного зв’язку та інформаційного забезпечення. Контролінг фінансової 

безпеки підприємства являє собою регуляторну управлінську систему, яка 

координує взаємозв'язок між інформаційною базою, яка формується, аналізом, 

плануванням і внутрішнім контролем, що забезпечує концентрацію 

контрольних дій на найбільш пріоритетних напрямках фінансової безпеки 

підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних його показників від 

запланованих та прийняття оперативних управлінських рішень, які направлені 

на їх нормалізацію. Основними функціями контролінгу фінансової безпеки 

підприємства є планування, інформаційне забезпечення, контроль, зворотний 

зв’язок. 

Загрози фінансовій безпеці підприємницької діяльності можуть бути дуже 

різноманітними, вони класифікуються за різними критеріями: за джерелом 

виникнення всі загрози можна поділити на зовнішні і внутрішні; за рівнем 

тяжкості наслідків: загрози з високою, значною, середньою і низькою тяжкістю 

наслідків; за рівнем вірогідності загрози можуть бути маловірогідними і 

високовірогідними; загрози можуть розрізнятися за проявом на певному етапі 

підприємницької діяльності. Існують загрози найвірогідніші та 

найнебезпечніші на етапі створення фірми, й такі, що характерні для її 

функціонування; загрози можуть розрізнятися за об'єктом посягань; за 

суб'єктами загроз; за формою збитку. 

Отже, існують різні загрози, які можуть одночасно стосуватися до різних 

груп класифікації. Для забезпечення максимального ступеня захисту від цих 

загроз необхідна певна діяльність, яка повинна забезпечити фінансову безпеку 

фірми. Об'єктом системи забезпечення фінансової безпеки виступає стабільний 

фінансовий стан суб'єкта підприємницької діяльності в поточному і 

перспективному періоді. Конкретними ж об'єктами захисту виступають 
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ресурси: фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові. Оскільки об'єкт захисту 

є багатоаспектним, то ефективне забезпечення фінансової безпеки повинне 

ґрунтуватися на системному підході до управління цим процесом. Тож, щоб 

підприємство успішно функціонувало, доцільноспочатку оцінити фінансовий 

стан на підприємстві, щоб визначити, чи існує загроза щодо фінансової безпеки 

підприємства, і якщо визначено, що загроза таки існує, то необхідно обрати 

певну стратегію управління підприємством у кризовому стані, щоб уникнути 

банкрутства, відповідно до рівня ризику даного підприємства. 
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ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Сучасний бізнес швидко змінює традиційні форми розрахунків і 

переміщується в мережу Інтернет. Це зумовлює появу та розвиток електронних 

платіжних систем, і їх різноманіття. В Україні вони ще тільки 

започатковуються, що пояснюється слабким розвитком інформаційно-

комп'ютерних технологій та нормативно-правовою базою. Але у найближчі 

роки потрібно очікувати швидкого розвитку на українському ринку 

електронного бізнесу і нових електронних платіжних систем, які є ще одним 

видом фінансових сервісів в Інтернеті. 

Аналіз наукових публікацій і практичних розробок показує, що досліджню 

проблематики електронних грошей свої праці присвятили такі зарубіжні вчені, 

як А. Генкін, М. Кінг, С. Овсєєнко, М. Порат, Б. Фрідмен, А. Шамраєв, Ф. 

Шостак та ін. Окремими дослідженнями щодо суті, ролі, значення та розвитку 

електронних грошей в Україні займалися українські фахівці: В. Задірака, В. 

Кравець, В. Крилова, О. Махаєва, В. Міщенко, А. Мороз, С. Олексюк, М. 

Савлук, М. та інші. Однак детального дослідження, яке б охоплювало все коло 

питань щодо сутності електронних грошей, не проводилося. 

Електронні (цифрові) гроші – це платіжний засіб, що існує тільки в 

електронному вигляді, тобто фактично у вигляді інформації, що міститься у 

спеціальних базах даних [1].  

Найпоширенішими у світі системами електронної готівки є CyberCash та 

DigiCash. В Україні діють потужні системи WebMoney та PayCash. До 

дебетових платіжних систем належать також PayPal, NETPAY, NetBill, NetCash, 

GoldMoney. Хоча віртуальна готівка досить зручна, в Україні електронні гроші 
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більше популярні як «дрібний» засіб платежу, наприклад, для поповнення 

мобільного телефону або оплати послуг інтернет-провайдерів. На жаль, 

вітчизняні інтернет-магазини все ще віддають перевагу банківським картками 

або розрахунками готівкою з кур‘єром. Як серйозний платіжний інструмент 

електронні гроші використовуються переважно зарубіжними магазинами чи 

продавцями (наприклад, на аукціоні eBay). 

Оцінки клієнтської бази найбільших гравців на ринку електронних грошей  

та електронних розрахункових технологій в Україні станом на 2015 рік. (рис. 1) 

[2, с. 44]. 

Таблиця 1 

Оцінки клієнтської бази найбільших гравців на ринку електронних 

грошей та електронних розрахункових технологій в Україні 
 

 
 

Як видно з табл. 1, найбільшими гравцями на ринку є НСМЄП та 

WebMoney (WMU). Інші компанії або щойно розпочали роботу на 

українському рину, або не розкривають інформації по Україні. 

Згідно з даними сайту Національного банку 17 українських банків 

отримали право здійснювати випуск електронних грошей. Однак до списку 

банківських систем електронних грошей, правила яких узгоджені 

Національним банком, входять всього дві системи — Максі «Альфа-банку» та 

MоnеХу «Фідобанку». 

Проте слід відмітити, що поява такого феномену, як електронні гроші та їх 

популярність для здійснення розрахунків в мережі Інтернет була пов’язана з 

наступними їх перевагами та недоліками (табл. 2) [2, с. 15-16]. 
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Таблиця 2 

Переваги та недоліки використання електронних платіжних засобів 

 

На разі, для ринку України актуальним є питання щодо формування 

сучасної, чіткої й прозорої регуляторної бази, заснованої на кращому 

міжнародному досвіді, із дотримуванням балансу між захистом прав 

споживачів, державним наглядом за функціонуванням електронних платіжних 

інструментів, систем електронних грошей і стимулюванням їх розвитку. 

Отже, розвиток електронних грошей, як одного із електронних платіжних 

інструментів, несе в собі ряд позитивних впливів на економічний розвиток 

країни, сприяючи появі інноваційних платіжних інструментів, зменшенню 

частки паперового грошового обігу та зниженню частки тіньової економіки. 

Водночас, їм притаманний ряд специфічних ризиків, які так чи інакше 

враховуються в світовій практиці при створенні нормативно-правового поля 

для функціонування електронних грошей. 
Список використаних джерел: 
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Переваги Недоліки 

1. Простота і економія на емісії, гроші не потрібно 

друкувати, не треба витрачати великі сили, 
сировину і обладнання. 

1. Відсутність правового регулювання, у багатьох 

країнах законодавство практично ніяк не регулює 

операції, що відбуваються в гаманці, тому багато хто 
використовує електронні гроші для того щоб вести 

бізнес і не платити податки. 

2. Зручне зберігання, власнику грошей не треба 

переживати про те, де і як зберігати свої гроші, всі 

гроші знаходяться на рахунку в електронному 

вигляді, де відбувається їх постійне 

місцезнаходження. 

2. Необхідно мати знання комп'ютерного користувача, 

створити гаманець не так просто, для цього потрібно 

знати куди, що і як зробити, ті хто не користувалися 

комп'ютером або мають недостатні знання можуть 

втратити всі гроші або їм взагалі не вдасться 

зареєструватися. Якщо не можете зареєструватися, то 

подивіться, як це зробити в інтернеті за інструкцією, 

це скоротить час реєстрації і позбавить від багатьох 

помилок. 

3. Якість грошей не втрачається, паперові гроші 

можуть пом'яти, подряпатися, порватися і ними в 
подальшому вже буде складно скористатися, з 

електронними грошима нічого не відбувається, в 

якому вони стані були, в такому і залишаються. 

3. Комісії, за введення і виведення коштів система бере 
комісії, відсотки за деякими можуть досягати 5% від 

загальної суми, що дуже невигідно. 

4. Безпеку, система піклується про своїх клієнтів і 

їх грошах, для цього розробляється і 

впроваджується постійно нові технології безпеки, 

це відноситься і до зберігання коштів, і проведення 

платежів, багато систем дозволяють зробити 

переказ грошей, тільки після того як відправлять на 

мобільний номер код, а власник гаманця вкаже 

його. 

4. Підписуючи договір оферти в момент реєстрації 

зверніть увагу на те, що багато систем можуть 

заблокувати гаманець без попередження і пояснення, 

повернути гроші буде дуже складно, іноді для 

повернення потрібно відправити копії паспорта для 

підтвердження своєї особи. 

5. Зручність розрахунків, платити електронними 

грошима легко і просто, гроші можна переводити 

на карти або відправляти банківським переказом, 

нарахування коштів відбувається практично 

миттєво, навіть в інші країни 

5. Можливі випадки шахрайства. У сфері електронного 

грошового обігу діє чимало шахраїв, які намагаються 

зламати електронні гаманці або обманним шляхом 

змусити власника самого перевести їм гроші. 

Причому, зловити такого шахрая дуже складно, 

практично нереально. 



114 
 

Альфа‐ПІК, 2012. – 64 c. 

3. Електронні гроші в Україні (інфографіка НБУ) [ Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: news.finance.ua. 

 

Козлович Даніель Дем'янович, магістр, 

спеціальність «Менеджмент» спеціалізація 

«Управління фінансово-економічною безпекою» 

Науковий керівник: к.е.н., доц.Самура Ю. О. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

БОРГОВА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

В умовах сьогодення боргова політика України характеризується значним 

зростанням заборгованості країни, як внутрішньої, так і зовнішньої. Значне її 

зростання може призвести до загрози борговій безпеці та фінансовій стійкості, 

а також економічній безпеці і суверенітету державив цілому, що актуалізує 

дану проблему. 

Боргова безпека держави є важливою частиною фінансової безпеки. Вона 

означає такийрівень заборгованості держави, який є достатнім для вирішення 

поточних соціально-економічних проблем і не впливає на фінансову 

стабільність держави та її суверенітет. Тобто це такий рівень заборгованості, за 

якого державі вистачає власних ресурсів на його покриття і не потрібно 

залучати додаткові кошти [1, с. 506]. 

Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України», 

боргова безпека – це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з 

урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання 

внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, 

достатній для вирішення соціально-економічних потреб, що не загрожує 

втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи [2]. 

Боргова безпека оцінюється за такими показниками, як відношення обсягу 

державного та гарантованого державою боргу до ВВП, у %; відношення обсягу 

валового зовнішнього боргу до ВВП, у %; середньозважена дохідність 

облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинному ринку, у %; 

відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового 

зовнішнього боргу, у %. 

Основними факторами, які впливають наборгову безпеку, є: обсяг 

державного боргу, його структура тадинаміка; політична та економічна 

стабільність країни; нормативно-правове забезпечення державного 

боргу;валютний курс та його стабільність; рівень економічного розвитку 

держави. 

У системі заходів щодо оптимізації боргового навантаження, зниження 

витрат на обслуговування боргу та мінімізації боргових ризиків важлива роль 

належить таким факторам:  

1) зниженню рівня відсоткових ставок та проведенню зваженої курсової 

політики, що сприятиме зменшенню вартості обслуговування як внутрішнього, 
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так і зовнішнього державного боргу;  

2) визначенню оптимального співвідношення між зовнішнім та внутрішнім 

боргом, яке б відповідало поточній економічній ситуації та стратегічним 

інтересам України;  

3) досягненню профіциту бюджету за позичковими операціями, що 

вестиме до планомірного і поступового зниження боргового навантаження;  

4) розвиткові внутрішнього фінансового ринку і зміщенню акцентів із 

зовнішніх комерційних позик на внутрішні, що дозволить мінімізувати валютні 

ризики;  

5) перегляду умов реструктуризації заборгованості уряду перед НБУ для 

недопущення перетворення бюджету на інструмент демонетизації економіки. 

Для оптимізації боргової безпеки доцільно застосовувати систему 

моніторингу боргової безпеки, збалансувати дохідність за зовнішніми і вну-

трішніми позиками а також зменшити видатки бюджету, зростання яких є 

основною причиною збільшення дефіциту бюджету, який змушує здійснювати 

запозичення [3, с. 106].  

Однією з теоретичних концепцій управління державним боргом є 

обґрунтування доцільності його залучення з метою стимулювання 

економічного розвитку та компенсації негативного сальдо торговельного 

балансу. Але при цьому отримані кошти повинні мати інвестиційне 

спрямування, що в практичній діяльності для країн, які розвиваються, 

нехарактерно. Надходження позик може мати позитивний ефект, але видатки на 

їх обслуговування є частиною бюджетних витрат, що зменшує їх фінансування 

освіти, науки чи соціального захисту. Пропозиція емісії ОВДП, номінованих в 

іноземній валюті, може мати як позитивні, так і негативні наслідки: зростання 

попиту з боку потенційних інвесторів та підвищення валютних ризиків 

внаслідок зміни курсу гривні.  

Якщо взяти до уваги міжнародні стандарти, що стосуються оцінки рівня 

світового боргу, то українські показники не вважатимуться критично 

загрозливими. Але при цьому необхідно взяти до уваги, що, хоча Україна і 

визнана державою з ринковою економікою, але залишається в 

трансформаційному періоді. Держава не в стані дозволити собі обслуговування 

великого боргу внаслідок низького запасу ліквідності та зниження міжнародних 

резервів НБУ. З цією метою доцільно прислухатись до пропозицій щодо 

зниження верхнього граничного рівня. 

Загалом управління державним боргом і оптимізація боргової безпеки 

повинно стати одним з ключових завдань економічної політики держави, 

оскільки зменшення боргу держави означає зменшення залежності від 

кредиторів, що в свою чергу означає зростання не лише економічної, але і 

політичної незалежності. 

На сьогодні стратегічним завдання боргової політики є пошук 

оптимального співвідношення між борговим та податковим фінансуванням 

бюджетних видатків. Для зниження боргової залежності України і ефективного 

використання кредитів доцільно забезпечити прозорість і цільове використання 
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грошових ресурсів, отриманих від міжнародних фінансових організації та на 

основі двосторонніх угод з іншими державами; забезпечити ритмічне 

обслуговування і повернення боргів; удосконалювати процедуру визначення 

ліміту зовнішнього боргу на поточний рік; розробити довгостроковий прогноз 

індикаторів боргової безпеки, диференціювати по роках граничні значення 

боргової безпеки. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ У СФЕРІ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ 

Сьогодні багато банків активно розвивають роздрібний кредитний бізнес. 

При цьому запорукою успіху є комплексний підхід до вирішення проблем, що 

обумовлює необхідність формування організаційно-економічного механізму 

банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу. В умовах зростаючої 

конкуренції для успішного продажу роздрібних банківських продуктів 

комплексний підхід включає в себе різноманітні стратегічні і тактичні заходи. 

Комплекс стратегічних завдань визначає кінцеву мету і відповідає на питання: 

навіщо банк вирішив зайнятися роздрібним бізнесом (для подальшої 

диверсифікації ризиків всередині банку, збільшення прибутковості операцій, 

отримання адекватної оцінки при подальшому перепродажі стороннім 

інвесторам або через сукупності всіх цих причин). 

До комплексу тактичних заходів щодо організації кредитної діяльності 

банку у сфері роздрібного бізнесу належать наступні [3]. 

1. Визначення організаційної структури роздрібного блоку і його 

позиціонування всередині банку.  

2. Клієнтська інформаційна платформа.  

3. Технологічна платформа для прийняття кредитних рішень та 

накопичення даних в клієнтській системі в режимі онлайн.  

4. Конкурентоспроможна продуктова лінійка.  

5. Розширення каналів поширення продуктової лінійки з метою охоплення 

найбільшого числа клієнтів.  

6. Проведення маркетингових заходів і рекламних акцій для стимулювання 

продажів в умовах "падаючого" ринку і їх вирівнювання в періоди сезонних 

спадів.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15
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7. Навчання персоналу і контроль якості торгової мережі.  

8. Підвищення ефективності в процесі оперативного управління: 

впровадження системи клієнтської лояльності, можливість створення найбільш 

оптимальної конфігурації кредитного продукту самим клієнтом за допомогою 

вибору з "сітки умов". 

Відповідно до комплексу стратегічних і тактичних цілей банку та 

специфіки роздрібного кредитування формується структура організаційно-

економічного механізму банківського кредитування у сфері роздрібного 

бізнесу. Даний механізм кредитування включає в себе такі важелі: 

інформаційне забезпечення, організаційно-економічне забезпечення, фінансове 

забезпечення, нормативно-правове забезпечення. Інструментами важеля 

інформаційного забезпечення є формування бази даних стосовно параметрів 

функціонування банківської установи, моніторинг поточного стану та 

ефективності функціонування банківської установи, інформаційне 

супроводження кредитної діяльності [1, с. 94]. 

Отже, організаційно-економічний механізм банківського кредитування у 

сфері роздрібного бізнесу доцільно розглядати в контексті сукупності форм, 

методів, важелів, інструментів та способів передачі у тимчасове користування 

коштів роздрібним клієнтам банку, реалізація якого відбувається за 

посередництвом правової і інституціональної інфраструктури ринку 

роздрібного кредитування. 

Інфраструктуру роздрібного кредитування можна представити у вигляді 

системи, яка обслуговує кредитні взаємовідносини між банком і 

позичальниками – з моменту їх виникнення і припинення, відповідно склад цієї 

системи є широким. В складі інфраструктури ринку роздрібного кредитування, 

в першу чергу, доцільно виділити правову і інституціональну інфраструктуру. 

Вони, в свою чергу, поділяються на ряд інститутів, які здійснюють обмін 

інформацією, професійну оцінку забезпечення кредиту позичальників і їх 

фінансового стану, агентства по страхуванню кредитів, бюро кредитних історій, 

колекторські компанії, компанії-розробники програмного забезпечення 

кредитного процесу, консалтингові компанії тощо. Даний склад суб’єктів є 

далеко не вичерпним, більш того, в міру розвитку кредитних продуктів він буде 

завжди мати тенденцію до розширення.  

У сфері роздрібного бізнесу усі банки застосовують 2 основних способи 

кредитування – видачу кредитів готівковим та безготівковим способом. Та 

застосовуються уніфікований набір інструментів, зокрема: максимальна сума 

кредиту, строк кредиту, річна процентна ставка, початковий внесок, розмір 

комісії за видачу та обслуговування кредиту, спосіб дострокового погашення 

кредиту, забезпечення кредиту [2]. 

Кожен з інструментів передбачає стандартизований набір параметрів чи 

дій. Незважаючи на одноманітність складу і змісту застосовуваних 

інструментів, значення параметрів і варіанти дій за окремими з них 

відрізняються в різних банках. До числа таких інструментів, в першу чергу, 

відносяться: 
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– річні процентні ставки (вони суттєво відрізняються за кількісними 

характеристика, а також внаслідок їх градації за різними ознаками – терміну 

кредитування, величини початкового внеску, категорії позичальників, способів 

забезпечення кредиту та ін.; 

– забезпечення кредиту (можливі декілька варіантів: наявність застави, 

поручительства, застава під майно, яке кредитується, обов’язкове страхування 

тощо); 

– комісії за видачу і обслуговування кредиту (варіанти: повна відсутність 

комісій за обслуговування кредиту за наявності комісії за видачу кредиту, 

наявність специфічних комісій; 

– спосіб достроково погашення кредиту (комісії за повне дострокове 

погашення, за часткове погашення кредиту при наявності умови мінімальної 

кількості місяців з дня отримання кредиту чи (або) мінімальної суми 

повернених позикових коштів, відсутність комісій загалом чи в залежності від 

виду щомісячних платежів за кредитом); 

– забезпечення кредиту (застава об'єкта, яке кредитується чи іншого 

об'єкта, поручительство фізичних і юридичних осіб, відсутність застави і (або) 

поручителів, обов’язкове страхування чи його відсутність. 

Перспективними напрямами подальшого вдосконалення кредитної 

діяльності банку у сфері роздрібного бізнесу є: 1) покращення методичного 

забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальників, яке повинно 

включати широке використання скорингових систем; 2) скорочення частки 

кредитних коштів у готівковій формі, що сприятиме зменшенню витрат обігу, і 

посилення контролю за цільовим використанням кредиту; 3) встановлення 

плаваючих ставок за кредитами, розмір яких буде переглядатися щомісячно з 

прив’язкою до облікової ставки; 4) запровадження високопрофесійних 

юридичних служб, спроможних ефективно оцінювати усі правові аспекти 

взаємодії банків із клієнтами і у разі необхідності реалізовувати права банку у 

судовому порядку; 5) активне використання інструментів маркетингу, а саме 

сегментації та кластерного аналізу, з метою зменшення витрат банків на ринку 

роздрібного кредитування. 

Отже, важливість побудови ефективних механізмів роботи банків із 

роздрібними клієнтами зумовлена зростаючим значенням ринку банківських 

послуг для фізичних осіб у розвитку економіки України, оскільки кредитна 

діяльність у сфері роздрібного бізнесу є найбільш динамічним сегментом 

банківської діяльності в Україні, сприяючи задоволенню потреб фізичних осіб, 

підвищенню платоспроможного попиту та життєвого рівня населення. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

Розвиток банків пов’язаний з інвестуванням капіталу. Окрім власного 

капіталу банки використовують залучений та позичений капітал. Саме 

інвестиції і створюють передумови для забезпечення зростання. Але є 

очевидним, що будь-який розвиток завжди пов’язаний зі зменшенням ступеня 

безпеки. Саме це надає актуальності проблематиці здійснення інвестицій для 

забезпечення економічного зростання, не порушуючи при цьому належного 

рівня фінансово-економічної безпеки банків. 

Дослідженню інвестиційної складової або інвестиційної безпеки як 

окремої складової економічної безпеки, присвячені праці вчених-науковців, 

зокрема, О. Барановського, В. Кириленка, М. Недашківського, К. Подгорної, 

С.Мошенського, О. Юркевича та багатьох інших. 

Інвестиційна складова займає чільне місце серед економічної безпеки 

банку. Оскільки основною метою інвестиційної політики банку є безпека 

ресурсів. 

Сутність інвестиційної безпеки в сучасній вітчизняній науці трактується з 

різних точок зору.  

М. Денисенко, А. Сундук та Я. Юрін виділяють поняття “безпека 

інвестиційних вкладень”, під якою розуміють відсутність ризику втрат капіталу 

(вкладених коштів і майбутніх доходів).  

Автори Мунтіян В. І. та Пирожкова С. І. під інвестиційною безпекою 

розуміють такий рівень інвестування економіки, який забезпечував би її 

розширене відтворення, раціональну реструктуризацію та технологічне 

переозброєння [1, с. 180]. Інші ж зазначають, що інвестиційна безпека 

визначається можливістю нагромадження ресурсів або капітальних вкладень. 

Також інвестиційну безпеку банків можна трактувати як досягнення рівня 

інвестицій, що дає змогу оптимально задовольняти поточні потреби банків в 

капітальних вкладеннях за обсягом і структурою з урахуванням ефективного 

використання і повернення коштів, які інвестуються, оптимального 

співвідношення між розмірами іноземних інвестицій у країну і вітчизняних за 

кордон, підтримання позитивного національного платіжного балансу [2]. 

З викладеного вище випливає, що у найбільш узагальненому вигляді 

інвестиційну безпеку банків можна визначити як сукупність нормативно-

правових, соціальних і економічних умов, що визначають тип і динаміку 

відтворювального процесу, які забезпечують надійність відшкодування та 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PBI;n=82067
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ефективність вкладеного капіталу. Іншими словами під інвестиційною 

безпекою банків слід розуміти також спроможність підтримувати капітальні 

вкладення на рівні, що забезпечують необхіднітемпи розширеного відтворення, 

реструктуризацію і технологічнепереозброєння банків.  

Тобто інвестиційна безпека дає змогу оптимально задовольняти поточні 

потреби банків в капітальних вкладеннях за обсягом іструктурою з 

урахуванням ефективного використання і повернення коштів, якіінвестуються. 

Методологія визначення критеріального рівня інвестиційної безпеки дає 

можливість виділити позитивний та нормативний аспекти інвестиційної 

безпеки банків.  

Позитивний аспект інвестиційної безпеки виступає як поєднання 

захищеності й розвитку банків. З позицій захищеності інвестиційна безпека 

передбачає подолання певних загроз і досягнення критеріального рівня 

соціально-економічних показників. З позицій розвитку інвестиційна безпека 

означає реалізацію необхідних темпів економічного зростання. 

Нормативний аспект оцінки інвестиційної безпеки банків виступає як 

поєднання стану і процесу розвитку, що гарантовані державою. Кінцевою 

метою цього поєднання є конкурентоспроможність банків, а засобом її 

досягнення є інструменти індикативного регулювання інвестування та 

механізми саморозвитку. 

Інвестиційна безпека банків забезпечує умови дотримання граничної 

норми інвестування, що дає можливість:відтворювати науково-технічний та 

інтелектуальний потенціал, здійснювати розширене відтворення основного 

капіталу, підтримувати конкурентоспроможність, гарантувати стійке зростання 

у розвитку, створювати стратегічні резерви, долати депресивні явища у 

регіонах країни [3]. 

Головним критерієм інвестиційної безпеки банків є 

конкурентоспроможність. На рівень інвестиційної безпеки банків впливає 

режим валютного курсу, відсоткова політика, що встановлюються в країні, а 

також  характер амортизаційної політики та ступінь інформованості інвесторів 

[4]. 

При будь-яких інвестиційних вкладеннях необхідно оцінювати рівень 

економічної безпеки банків на конкретний період часу. Інвестиційне 

забезпечення економічної безпеки слід визначати як економічну діяльність, 

спрямовану на формування і рух інвестиційних ресурсів відповідно до 

критеріїв безпечного функціонування і розвитку банків. Таке визначення дає 

можливість підкреслити специфіку інвестиційної діяльності як єдності цілей 

інвестування та засобів їх досягнення або матеріальної основи реальних і 

фінансових інвестицій, а також підпорядкувати таку діяльність завданням 

забезпечення економічної безпеки [5, с. 277]. 

Інвестиційна сфера є однією з найчутливіших складових економічного 

розвитку банків, яка здатна миттєво реагувати на дію зовнішніх та внутрішніх 

чинників впливу [2].  

Без забезпечення належного рівня інвестиційної безпеки неможливо 



121 
 

проводити ефективну інвестиційну політику банків. Поряд із цим, інвестиційна 

безпека банків визначається чіткою інвестиційною політикою, розрахованою на 

тривалу перспективу. А тому основним завданням банку повинно стати 

вироблення й впровадження ефективної інвестиційної політики. 

Отже, інвестиційна складова у формуванні безпеки банків означає процес 

забезпечення такого стану інвестиційної сфери, за якого банки здатні зберігати 

і підтримувати достатній рівень інвестиційних ресурсів в умовах дії внутрішніх 

і зовнішніх загроз, що є необхідним для забезпечення стійкого розвитку і 

соціально-економічної стабільності країни, зростання конкурентоспроможності 

банків та добробуту населення. 
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СИСТЕМА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

В УКРАЇНІ 

Державна політика у сфері недержавного пенсійного забезпечення – 

відносно стабільна, організована і цілеспрямована діяльність органів державної 

влади щодо формування сприятливих умов функціонування інститутів 

недержавного пенсійного забезпечення, зокрема недержавних пенсійних 

фондів, створення стимулів для подальшого розширення їхньої діяльності, 

захищення прав споживачів послуг із недержавного пенсійного забезпечення, 

підвищення рівнів фінансової безпеки як окремих інститутів, так і сфери 

недержавного пенсійного забезпечення в цілому. З огляду на наявність 

постійних законодавчих змін у регламентуванні діяльності недержавних 

пенсійних фондів рівень реалізації чинної державної політики у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення і надання рекомендацій стосовно її 

дієвості є завжди актуальними питаннями як у науковому колі, так і в 
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практичній площині [1, c. 28 ]. 

Система недержавного пенсійного забезпечення – третій рівень пенсійної 

системи, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та 

їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання 

громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених 

законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. Як показує світовий 

досвід, розвиток недержавного пенсійного забезпечення є невід'ємною скла-

довою успішного розвитку країни в умовах ринкової економіки, адже кошти 

вкладені до НПЗ не тільки в майбутньому забезпечать стабільний дохід 

пенсіонерам, а й сьогодні працюють на користь національної економіки та 

підприємств, адже вони повертаються до підприємств у вигляді інвестиційного 

капіталу [2, c. 41]. 

Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є: недержавні пенсійні 

фонди; страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з 

учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті 

учасника фонду; банківські установи, які уклали договори про відкриття 

пенсійних депозитних рахунків; вкладники та учасники пенсійних фондів, та 

інші, відповідно до Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами, 

страховими організаціями та банківськими установами. 

Система НПЗ дає змогу створити додаткове до загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування джерело пенсійних виплат; забезпечити 

громадянам більш високий рівень життя при досягненні пенсійного віку;  

забезпечити формування нових джерел інвестиційних ресурсів для 

інвестування в різні сектори економіки; побудувати систему недержавного 

пенсійного забезпечення України на основі випробуваних у світовій практиці 

принципів та механізмів [3]. 

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – юридична особа, що створена у 

відповідності до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» є 

неприбутковою організацією (непідприємницьким товариством), функціонує і 

проводить свою діяльність виключно з ціллю накопичення пенсійних внесків на 

користь учасників НПФ з подальшим управлінням пенсійними активами. 

Система НПЗ протягом останніх років розвивається досить динамічно. З 

огляду на це, система НПЗ має потенціал для подальшого розвитку пенсійного 

забезпечення населення. 

Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ недержавні 

пенсійні фонди зареєстровано у 8 регіонах України. Найбільша кількість НПФ 

зосереджена у м. Києві – 47, або 72,3% від загальної кількості зареєстрованих 

НПФ (рис. 1). 

Станом на 30.09.2016 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів 

укладено 61,5 тис. шт. пенсійних контрактів, що більше на 5,9% (3,4 тис. шт.) 

порівняно зі станом на 30.09.2015 р. 

Структура пенсійних контрактів станом на 30.09.2016 р. :  з вкладниками – 

фізичними особами – 54,1 тис. шт.; з вкладниками фізичними особами-
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підприємцями – 0,1 тис. шт.; з вкладниками – юридичними особами – 7,3 тис. 

шт. 

 
Рис. 1. Розподіл недержавних пенсійних фондів на території України 

 

Варто зазначити, що переважну більшість учасників НПФ становили особи 

віком від 25 до 50 років, а саме 62,7%, та особи вікової групи від 50 до 60 років, 

що становили 26,5%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років 

становила 8,5%, вікової групи до 25 років – 2,3% . 

У кожній віковій групі більшість – чоловіки, а саме 58,2% від загальної 

кількості учасників НПФ. Причому у віковій групі старше 60 років їхня 

кількість перевищує кількість жінок більш ніж удвічі (у 2,8 рази). 

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 

30.09.2016 р. становили 608,2 млн. грн., що на 15% більше в порівнянні з 

аналогічним періодом 2015 року, при цьому одноразові виплати зросли на 7%, 

пенсійні виплати на визначений строк – на 67,4% [5]. 

Серед основних причин повільного розвитку недержавного пенсійного 

забезпечення слід виділити: незахищеність на достатньому рівні міноритарних 

акціонерів; незацікавленість роботодавців у фінансуванні добровільних 

пенсійних програм для працівників; недосконалість системи обліку пенсійних 

коштів учасників та розкриття інформації про стан та зміни на їх 

індивідуальних рахунках; надто високий розмір адміністративних видатків у 

недержавних пенсійних фондах; відсутність міжнародних стандартів 

фінансової звітності у недержавних пенсійних фондах та суб’єктах системи 

накопичувального пенсійного забезпечення, недосконалість і непрозорість 

системи розкриття інформації для учасників [4, c. 205]. 

З метою покращення ситуації на ринку перш за все потрібно посилити 

довіру населення до НПФ, сприяти розвитку економіки, що в свою чергу 

призведе до підвищення платоспроможності населення. Також необхідно 

розширити напрямки фінансування пенсійних активів, додавши до 

інвестиційного портфелю іноземні цінні папери, та стійкі до кризових явищ 

фінансові інструменти [2, c. 43]. 
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Отже, запровадження недержавного пенсійного забезпечення є одним з 

основних завдань і важливих кроків реформування системи пенсійного 

забезпечення України. Створення законодавчих передумов функціонування 

інститутів додаткового, добровільного пенсійного забезпечення є нагальною 

вимогою часу та необхідною умовою існування ефективної, соціально 

справедливої системи відносин у сфері соціального забезпечення населення. 
Список використаних джерел: 

1. Цікановська Н. А. Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного 

пенсійного забезпечення / Н. А. Цікановська// Вісник Університету банківської справи 

Національного банку України. – Вип. 2 (20). – 2014. – С. 28. 

2. Небаба Н. О. Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні: сучасний 

стан, проблеми та перспективи розвитку / Н. О. Небаба// «Молодий вчений» . – Вип. № 12 

(15). – 2014. – С. 41. 

3. Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні [Електронний ресурс] // 

Українські фонди – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrfunds.com.ua. 

4. Жернаков В. В. Пенсійне забезпечення: [Навч. посібник] / І. А. Вєтухова, Г. О. 

Яковлєва, О. М. Ярошенко, за заг. ред. В. В. Жернакова. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 230 с. 

5. Інформація про стан і розвиток недержавного пенсійного забезпечення України 

[Електронний ресурс] // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг – Режим доступу до ресурсу: https://nfp.gov.ua. 

 

Легоцька Роксолана Андріївна,бакалавр, 

cпеціальність « Менеджмент» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Франчук І. Б. 

Львівський національний університет ветеринарної  

медицини та біотехнологій ім. С. З.Гжицького 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Важливим напрямком ринкової трансформації в Україні є становлення і 

розвиток сектора малого бізнесу. Мале підприємництво є багатогранним 

соціально-економічним явищем, в якому кожен з учасників, тобто 

безпосередньо підприємець або підприємство, має можливість знайти своє 

місце. Різновидністю малого бізнесу є індивідуальні (приватні, фермерські 

тощо), підприємства які засновані на особистій праці. 

Застосування традиційної системи обліку та звітності на малих 

підприємствах в сучасних умовах господарювання не є доцільним, ці система є 

достатньо громіздкою і трудомісткою, а за невеликої кількості господарських 

операцій та обмеженості функціональних служб неефективною і навіть зайвою. 

Вимоги, які висуваються до обліку на таких підприємствах – це: простота, 

ясність, юридична обґрунтованість [1]. Тому, у зв'язку з розвитком цих 

підприємств постаєбагатопитань щодо правильної організації обліку в них. 

Облік на малих підприємствах повинен бути максимально скорочений і 

спрощений, оскільки, як правило, тут немає чисельного штату працівників, які 

б займалися виключно веденням обліку. 

Разом з тим скорочення і спрощення обліку на малому підприємстві 

http://www.ukrfunds.com.ua/
https://nfp.gov.ua/
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можливе до певної межі, яка забезпечує виконання його інформаційної і 

контрольної функцій. У зв'язку з цим, поряд із прагненням найменших витрат 

часу на його ведення, треба забезпечити діючі вимоги щодо його організації, 

визначені нормативними актами, які регулюють облік коштів, основних і 

оборотних засобів, розрахунків, витрат, наявності та руху товарів, реалізації 

товарів, визначення собівартості і результатів фінансово-господарської 

діяльності. 

Таким чином, на малих підприємствах, незалежно від форми власності, 

також необхідно керуватись вимогами практично всіх Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. У той же час Законом України „Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні" встановлено, що кожне підприємство 

самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів, 

порядку і способу реєстрації та узагальнення в них інформації з дотриманням  

єдиних засад, встановлених цим законом, та з урахуванням особливостей своєї 

діяльності і технології обробки облікових даних. 

Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються на 

малих  підприємствах для складання і подання фінансової звітності утворили 

облікову політику підприємства. Зміст облікової політики на малих  

підприємствах повинен бути затверджений спеціальним наказом про облікову 

політику. Уповноваженою особою за розробку та формування облікової 

політики є головний бухгалтер. Керівник після підписання наказу про облікову 

політику несе відповідальність за їїзміст. Саме його підпис робить наказ про 

облікову політику чинним. Зміни до наказу про облікову політику підприємства 

вносяться лише за обставинами, які передбачаються законодавством [2]. 

Згідно наказу про облікову політику на підприємстві ведеться 

бухгалтерський і статистичний облік та звітність в порядку, встановленому 

чинним законодавством. Керівництво, в свою чергу, повинно контролювати 

діяльність підприємства, а оперативна співпраця з головним бухгалтером і 

бухгалтерією, дозволить отримувати своєчасною інформацією про діяльність 

підприємства та перспективийогорозвитку. 

Структура бухгалтерії на малих підприємствах повинна бути 

функціональною, розподіл обов'язків створюється за функціями персоналу в 

процесі обробки даних і формування звітності. Такий розподіл дозволяє мати 

повне уявлення про хід облікових робіт, наближує до об'єктів, що 

обліковуються, створює умови для повного та рівномірного завантаження 

кожного працівника. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що на малих  

підприємствах бухгалтерський облік складається з первинного, поточного, 

узагальнюючого. Сукупність цих складових дозволяють розглядати облік як 

технологічнийпроцес: 

-первинний облік – документування господарських операцій, їх 

вимірювання; 

-поточний облік – хронологічні та систематичні відображення 

господарських операцій на підставі первинних документів у регістрах 



126 
 

бухгалтерського обліку; 

- узагальнюючий облік – підготовка фінансової (бухгалтерської) звітності, 

контрольних та аналітичнихтаблиць. 

Наведена система дозволяє стверджувати, що обов'язковою умовою чіткої 

організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах є забезпечення 

відображення кожної господарської операції у відповідних документах. Тільки 

бухгалтерський документ є письмовим доказом здійснення господарської 

операції. 

В той же час треба мати на увазі, що громіздкість обліку і його 

трудоємкість зумовлена насамперед величезною кількістю 

первиннихдокументів. Якщо врахувати, що більшість з них разового 

використання (тобто вони використовуються для запису однієї або кількох 

господарських операцій, які записують до документа одночасно), стає 

зрозумілим, що така методика організації первинно гообліку на малому 

підприємстві неприйнятна. Тому на малих підприємствах доцільно 

застосовувати ведення нагромаджу вальних документів, які дозволяють 

проводити записи однорідних господарських операцій в міру їх здійснення на 

протязі місяця чи періоду виконання робіт [3]. В той же час на малих 

підприємствах необґрунтовано збільшують документообіг, наприклад під час 

виплати заробітної плати за видатковими касовими ордерами. 

На етапі узагальнення даних поточного облікуголовним бухгалтером 

здійснюється підготовка фінансової звітності для подання до відповідних 

державних органів, а також складання контрольних та аналітичнихтаблиць за 

вимогами власника за спрощеною формою, до складуякої входить баланс 

(форма №1-м), звіт про фінансові результати (форма №2-м). 

Отже, основним завданням організації обліку на малих підприємствах є 

створення такої системи отримання інформації, яка б забезпечувала реальне 

управління суб'єктом малого підприємництва та примноження доходу від його 

діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

В умовах сьогодення актуалізується необхідність формування дієвого 
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інструментарію забезпечення рівня фінансової безпеки банківських установ, 

оскільки зменшення довіри до банків чинить негативний вплив на національну 

безпеку країни та її позиції на міжнародному фінансовому ринку. Науковці, які 

досліджують фінансову безпеку, вказують на те, що проблема фінансової 

безпеки банків має два аспекти. З одного боку, необхідно працювати над 

забезпеченням фінансової безпеки банківської системи в цілому, а з іншого – 

потрібно також досліджувати питання забезпечення фінансової безпеки окремої 

банківської установи.  

Безпека банків входить до фінансової безпеки країни як особлива складова. 

Банківська система є найважливішою складовою фінансово-кредитної сфери 

будь-якої держави. І саме тому рівень фінансової безпеки держави визначає 

стан банківського сектору. 

В сучасній науці вироблено низку підходів до трактування сутнісних 

характеристик поняття "фінансова безпека банку". У перекладі з грецької 

поняття безпека означає «володіти ситуацією» [3].  

В економічній літературі безпека трактується як: стан стійкої 

життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація мети банку та основних 

його інтересів, захист від внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих факторів 

незалежно від умов функціонування; властивість своєчасно й адекватно 

реагувати на всі негативні прояви внутрішнього і зовнішнього середовища 

банку; здатність протистояти різним посяганням на власність, діяльність і імідж 

банку, створювати ефективний захист від внутрішніх і зовнішніх загроз [4]; 

стан захищеності банку від внутрішніх і зовнішніх загроз [3]; система заходів, 

які забезпечують захищеність інтересів власників, клієнтів, працівників і 

керівництва банку від зовнішніх і внутрішніх загроз [2]. 

З точки зору відомого дослідника проблем економічної безпеки О. І. 

Барановського «фінансова безпека банку». – це:  

1) сукупність умов, при яких потенційно небезпечні для фінансового стану 

банківської установи дії або обставини ліквідовані або зведені до такого рівня, 

при якому вони не можуть завдавати збитків при функціонуванні банку, 

збереженню і відтворенню його майна, інфраструктури, а також перешкоджати 

досягненню банком статутних цілей; 

2) стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку, його 

фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує [1]. 

Із наведеного визначення видно, що автор пов'язує фінансову безпеку з 

фінансової стійкістю. 

Науковець О. І. Хитрін визначає фінансову безпеку банку як динамічний 

стан, при якому банк: 

1) юридично і технічно здатний виконувати та реально виконує властиві 

йому функції; 

2) забезпечує стійкий захист життєво важливих соціально-економічних 

інтересів громадян, господарюючих суб'єктів, суспільства та держави від 

негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; 

3) володіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростання і 
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має в своєму розпорядженні механізми для реалізації даного потенціалу [2]. 

Головна мета фінансової безпеки банку за О. І. Хитріним – це усунення 

можливостей нанесення шкоди банку або упущення ним вигоди, забезпечення 

його стійкого та максимально ефективного функціонування в даний момент 

часу та накопичення достатнього потенціалу розвитку і зростання в 

майбутньому, якісна реалізація операцій і угод [2]. 

Отже, окремі науковці пов’язують фінансову безпеку з фінансовою 

стійкістю і стабільністю; інші – зі ступенем ефективності фінансово-

економічної діяльності; рівнем достатності власного капіталу; ступенем 

захищеності інтересів громадян та держави; рівнем стійкості до зовнішніх і 

внутрішніх ризиків. Якщо ж звернутись до В. Даля, то безпека – це стан або 

властивість, яким характеризується певний об'єкт. У той же час, звертаючись до 

Ф. Брокгауза та І. Єфрона, можна побачити, що безпека долається усуненням 

небезпеки. Звідси випливає, що і безпека і небезпека – це характеристики 

якісного стану певного об'єкта, які протилежні за своїм значенням і 

характеризують різні рівні його якості.  

Тобто, безпека банку, перш за все, виступає якісною його характеристикою 

і характеризує його стан як такий, за якого відсутні небезпеки. В той же час, 

безпека як саме поняття існує лише у зв'язку з певним його проявом, сферою 

інтересів, діяльністю і т. д. Тоді поняття «фінансова безпека банку» має 

характеризувати якість його фінансового стану з позиції небезпеки та загрози. 

У такому випадку основною якісною характеристикою фінансового стану банку 

буде виступати його фінансова стійкість, як здатність банку зберігати свої 

фінансові показники в умовах негативного впливу різноманітних факторів 

ринкової ситуації та фінансова незалежність – здатність банку виконувати свої 

фінансові зобов'язання за рахунок власних фінансових ресурсів.  

Таким чином, можна говорити, що фінансова безпека банку є якісною 

характеристикою його фінансового стану. Такий підхід узагальнює позиції 

провідних учених щодо розуміння фінансової безпеки банку та наповнює його 

особливим змістом, що характеризує це поняття як наукову категорію. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ТВОРЕННІ ГРОШЕЙ 

Визнання еволюційної концепції походження грошей не знімає зовсім 

питання про роль раціонального чинника в творенні грошей, насамперед 

держави. Завдяки своїй суспільній природі і надзвичайно важливій економічній 

та соціальній ролі гроші і держава існують у тісному взаємозв’язку і 

взаємовпливі. Тому немає підстав взагалі заперечувати роль держави в еволюції 

грошей. Але ця роль не конституююча, а трансформуюча. Іншими словами, не 

держава створює гроші як економічне явище, хоча вона може визначати та 

змінювати зовнішні атрибути грошей, впливати на форму та якісні властивості 

грошей з метою кращого пристосування їх до ефективного виконання 

суспільної ролі [1, с. 56]. 

Наприклад, держава надала металевим грошам форму монети, завдяки 

державі стала можливою заміна золотих грошей неповноцінними кредитними 

грошима, держава визначає номінал, форму, порядок емісії грошових знаків 

тощо. Але всі ці дії держави щодо грошей не зачіпають їх сутності, не 

визначають і не заперечують її, тобто мають чітко визначені межі. Якщо ж 

держава у своїх трансформуючих діях виходить за ці межі, наприклад емітує 

такі гроші, які втрачають довіру до себе з боку суспільства, а отже – перестають 

бути грошима по суті, то сама економічна дійсність починає «шукати» чи 

створювати більш надійні гроші, зокрема вдається до послуг іноземної валюти 

чи кредитних зобов’язань (векселів) надійних комерційних структур. За таких 

умов держава змушена буде обмежити свій вплив на гроші вказаними межами, 

замінити «неякісні» гроші якісними, провівши грошову реформу, і надалі 

рахуватиметься з об’єктивною природою грошей у своїх трансформуючих діях 

[2, с. 58]. 

Характерно, що роль держави у формуванні грошей поступово 

посилювалася в міру розвитку самих грошей, підвищення їх ролі і посилення 

вимог до них з боку ринку. На перших порах, коли сам ринок стихійно висував 

на роль грошей один з найбільш ходових товарів, зовнішнє втручання в цей 

процес було мінімальним. 

Із закріпленням ролі грошей за дорогоцінними металами втручання 

держави у створення грошей помітно посилилось. Вона взяла на себе 

зобов’язання надавати грошам точно визначену форму (монета), запровадила 

контроль за виробництвом грошей (карбування монет, фіксація проби металу, 

контроль вмісту дорогоцінного металу в монетах), організувала боротьбу із 

фальшуванням монет тощо. 

Ще більшою стала роль держави у функціонуванні грошей після 

демонетизації золота. Вона визначає не тільки форму грошей, а й їх вартість, 
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регулюючи насамперед масу грошей в обороті. Завдяки зусиллям держави, 

передусім її центрального банку, звичайні клаптики паперу чи прості записи в 

бухгалтерських книгах банків набули здатності виконувати функції і роль 

грошей [2, с. 61]. 

Проте це не означає, що держава стала творцем неповноцінних грошей, що 

її роль у цьому процесі визначальна, а самі сучасні гроші – виключно продукт, 

створений державою. Гроші і сьогодні є продуктом ринку. По-перше, якраз 

ринок спричиняє об’єктивну потребу в грошах, з чим держава не може не 

рахуватися. По-друге, ринок висуває жорсткі вимоги до носія грошових 

функцій, і держава повинна створити такого носія, який здатний найповніше 

задовольняти ці вимоги. По-третє, кількість грошей в обороті визначається 

певними об’єктивними закономірностями, які держава мусить враховувати у 

своїх регулятивних діях щодо грошей. Тому і сьогодні гроші не декретуються 

державою, а породжуються самою ринковою економікою. 
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АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОЇ 

ІНДУСТРІЇ 

Необхідність формування та впровадження ефективної системи 

антикризового управління є ключовою проблемою вітчизняного 

підприємництва, у зв’язку з чим особлива увага приділяється впровадженню 

загальних принципів та методів управління в кризових ситуаціях, 

удосконаленню кадрового менеджменту для відновлення платоспроможності 

підприємств, а також проведенню заходів із забезпечення стабільного 

функціонування тих суб’єктів господарювання, які прагнуть посилити свої 

позиції в умовах мінливого ринкового середовища.  

Незважаючи на нагромаджений досвід вирішення цієї проблеми, більшість 

підприємств неспроможні своєчасно проводити стратегічні перетворення 

відповідно до змін ринкових умов господарювання. Це обумовлює втрату ними 

конкурентних переваг у своїх ринкових сегментах.  

Розвиток теорії та практики, пов’язаних із концептуальними положеннями 

антикризового управління, висвітлювали у працях такі зарубіжні вчені: І. 

Ансофф, О. П. Градов, А. Г. Грязнова, Е. М. Коротков, А. Дж. Стрікленд, А. А. 

Томпсон, Е. А. Уткін, Р. Хіт. Ними створено фундамент для продовження 

досліджень у напрямках визначення можливостей та перспектив удосконалення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86$


131 
 

системи антикризового управління. Вивченню теоретичних та практичних 

аспектів упровадження антикризового управління на вітчизняних 

підприємствах присвячено роботи таких авторів, як: І. О. Бланк, З. В. 

Валіулліна, В. О. Василенко, А. Ю. Гладченко, Т. В. Головко, Т. В. Гринько, С. 

В. Ковальчук, О. Є. Кузьмін, Н. Б. Кушнір, М. В. Мальчик, Н. О. Мазур, С. О. 

Левицька, Л. О. Лігоненко, Л. Г. Ліпич,, І. І. Павленко, О. О. Терещенко, Н. Б. 

Савіна, І. Л. Сазонець, В. В. Стадник, М. Г. Чумаченко, А. М. Чернявський, З. 

Є. Шершньова, А. М. Штангрет. Однак, незважаючи на достатню кількість 

теоретичного матеріалу на цю тему, на практиці це питання розкрито 

недостатньо та потребує подальшого дослідження. 

У сучасних умовах негативний вплив кризових явищ на сферу готельного 

бізнесу виявляється в наступному [1]: 

1. Зниження рівня платоспроможності населення, що приводить до 

зменшення попиту на готельні й туристичні послуги. У результаті інфляції, яка 

в цей час виміряється двозначними числами, індустрія гостинності може 

недоодержати очікуваний прибуток, тому що благополуччя суб’єктів 

туристичного бізнесу прямо залежить від добробуту населення. 

2. Негативний вплив кризи на масштаби ділового туризму. Частка цього 

сегмента 15-20% у кількості прибуттів, але на них приходиться до 60% 

загального доходу туристичної індустрії. Однак у період економічного спаду 

кількість ділових поїздок різко знижується, що пов’язане зі зменшенням або 

повним припиненням виділення коштів для рекламних бюджетів компаній.  

3. Зниження «глибини» і рівня продажів, тому що люди не можуть 

планувати відпочинок на 3-6 місяців уперед. Криза сприяє зміні структури 

попиту: зростає інтерес до низькобюджетного відпочинку та внутрішнього 

туризму. 

4. Підвищення вартості зарубіжних турів (у гривневому еквіваленті) у 

результаті подорожчання курсу долара і євро щодо гривні.  

Фінансова криза впливає на діяльність представників готельного бізнесу, 

змушуючи їх пристосовуватися до сучасної ситуації та розробляти стратегію 

поведінки в нових умовах, а також приділяти підвищену увагу комплексу 

антикризових заходів. Серед сукупності заходів антикризової діяльності 

підприємства виокремлюють наступні групи: 

1. Превентивні антикризові заходи. 

2. Заходи, спрямовані на розробку сценаріїв розвитку кризи на 

підприємстві. 

3. Дії, спрямовані на вироблення стратегій антикризового управління при 

реалізації сценаріїв локалізації кризових явищ [3, c. 28-30]. 

Реалізація  превентивних антикризових заходів здійснюється через: 

 вироблення й періодичну актуалізацію системи показників і індикаторів, 

що комплексно характеризують поточну діяльність підприємства й тенденції 

його розвитку на найближчу перспективу; 

 визначення граничних значень показників і індикаторів розробленої 

системи, при яких виникає мотивований погроз стабільності фірми; 
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 періодичний аналіз кон'юнктури зовнішнього середовища підприємства 

для оцінки впливу виявлених тенденцій на стабільність функціонування фірми; 

 періодичний аналіз бізнес-процесів, здійснюваних підприємством за 

звітний період, з метою виявлення їх можливого негативного впливу на 

стабільність функціонування підприємства. 

Раціональна упереджуюча антикризова діяльність на підприємстві 

можлива у випадку завчасного прогнозування розвитку кризових процесів. А 

оскільки пов’язані між собою певним чином окремі процеси називають 

процедурами, то найважливішою складовою антикризового менеджменту 

підприємства є формування та виконання відповідних антикризових процедур. 

Здійснення процедур, спрямованих на розробку сценаріїв розвитку кризи на 

підприємстві, передбачає : 

 моделювання розвитку кризи на підприємстві; 

 актуалізацію сценаріїв розвитку кризи на підприємстві; 

 актуалізацію концепції подолання кризи по кожному з можливих 

напрямків її розвитку. 

Здійснення антикризового управління неможливе без застосування 

стратегій відповідного впливу суб’єктів управління на об’єкти. Діяльність, 

спрямовану на вироблення стратегій антикризового управління при реалізації 

сценаріїв локалізації кризових явищ, передбачає в обов'язковому порядку: 

 погодити основні пункти плану антикризових заходів із профільними 

підрозділами фірми; 

 затвердити концепцію антикризової діяльності на засіданнях органів 

управління підприємства; 

 затвердити базові положення плану антикризової роботи в підприємства; 

 проводити актуалізацію й повторне затвердження концепції 

антикризової роботи на підприємстві й плану антикризових заходів щорічно. 

Дані та рекомендації у відношенні антикризових дій повинні бути 

збережені й зібрані, вивчені й доведені до працівників підприємства з тією 

метою, щоб у момент повторення подібної ситуації, опираючись на наявний 

досвід, відповідно до проведеного аналізу, антикризові завдання вирішуються 

вже автоматично.  
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

БАНКІВ 

В умовах постійної мінливості та нестабільності середовища 

функціонування банків актуалізується необхідність організації та управління їх 

фінансовою безпекою, оскільки зменшення довіри до банків чинить негативний 

вплив на національну безпеку країни та її позиції на міжнародному 

фінансовому ринку. З огляду на це, одним із ключових пріоритетів розвитку 

вітчизняного банківського сектора є зміцнення його фінансової безпеки. 

Необхідно відмітити, що в сучасній науці не існує однозначних підходів до 

трактування сутнісних характеристик поняття "фінансова безпека банку". 

Зокрема, Т. Болгар визначає поняття "фінансова безпека банку" як стан 

банківської установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю до 

впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю досягати поставлених 

цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення 

стійкого розвитку [3]. На її думку, основою системи фінансової безпеки банків 

є три підсистеми: 1) фінансової діагностики, 2) фінансових важелів і методів 

забезпечення фінансової безпеки; 3) контролю й аналізу результатів. 

Загалом фінансову безпеку в банківській сфері слід розглядати на рівнях: 

окремого комерційного банку; сукупності комерційних (таких, що ставлять за 

мету збільшення ринкової капіталізації / прибутку) банківських інститутів, 

тобто банківського сектору; "банку банків" / кредитора останньої інстанції - 

центрального банку країни; банківської системи загалом; ринку банківських 

послуг економічних і валютних союзів і світового ринку банківських послуг. 

Отже, фінансова безпека банку – це такий фінансовий стан, який 

характеризується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупних фінансових 

інструментів, технологій і послуг, які використовуються банком, по-друге, 

стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової 

системи банку забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і 

завдань необхідними обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати 

розвиток цієї фінансової системи. 

До основних умов забезпечення фінансової безпеки банку 

належать:високий ступінь гармонізації та узгодження фінансових інтересів 

банку відповідно до специфіки середовища функціонування, наявність у банку 

системи, яка здатна протистояти загрозам та забезпечувати реалізацію 

фінансових інтересів, місії і завдань, збалансованість і комплексність 

фінансових інструментів, які використовує банк, постійний розвиток та 

вдосконалення фінансової системи банку. 

Фінансова безпека комерційного банку зумовлена рівнем підтримання 
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його ліквідності, упровадженням фінансових інновацій, охороною інформації, 

збереженням активів, забезпеченням прибутковості діяльності.Забезпечення 

фінансової безпеки в банківській сфері має велике значення і являється 

необхідною умовою стійкого зростання національної економіки. Проблеми 

банківської сфери є одночасно і проблемами фінансової безпеки держави, а 

нестабільність банківської сфери є одною з найбільших загроз для неї. «Саме 

стабільність і надійність банківської системи, удосконалення банківського 

менеджменту і зміцнення його стратегічної складової можуть забезпечити 

фінансову безпеку держави» [1]. 

Значення фінансової безпеки в банківській сфері показує і її основна мета 

– забезпечення стабільної, безкризової та ефективної діяльності банку, 

безперервна і стійка підтримка такого стану, який характеризується 

збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, а також 

завдання, поставлені перед фінансовою безпекою банків: 

- ідентифікація ризиків і пов'язаних з ними потенційних небезпек; 

- визначення індикаторів фінансової безпеки банку; 

- впровадження системи діагностики та моніторингу стану; 

- розробка заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки 

банку як в короткостроковому, так і в довгостроковому періодах; 

- контроль за виконанням запланованих заходів; 

- аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування; 

- ідентифікація загроз банку і коректування індикаторів залежно від зміни 

стану зовнішнього середовища, цілей і завдань банку [2]. 

Слід зупинитися на науковому вкладі вчених сумської наукової школи, які 

приділили значну увагу питанню визначення сутності фінансової безпеки в 

банківській сфері [4]. На їхню думку сутнісні характеристики фінансової 

безпеки банку можуть бути подані таким чином: 

1. Фінансова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки 

банку. 

2. Фінансова безпека може бути охарактеризована за допомогою системи 

кількісних та якісних показників. 

3. Показники фінансової безпеки повинні мати порогові значення, за якими 

можна судити про ступінь фінансової безпеки банку. 

4. Фінансова безпека банку повинна забезпечувати його розвиток і 

стійкість. 

5. Показником розвитку банку є зростання його ринкової вартості, а 

показником стійкості  фінансова рівновага банку як в довгостроковому, так і в 

короткостроковому періодах. 

6. Фінансова безпека забезпечує захищеність фінансових інтересів банку, 

його клієнтів та акціонерів. 

Фінансова безпека банку визначається: 

- стабільністю і стійкістю фінансового стану банку; 

- ступенем ефективності його фінансово-економічної діяльності; 

- рівнем контролю за зовнішніми і внутрішніми ризиками; 
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- рівнем достатності власного капіталу; 

- ступенем захищеності інтересів акціонерів. 

Процес забезпечення фінансової складової економічної безпеки банків 

розуміють як сукупність заходів, спрямованих на попередження збитків від 

негативних впливів за різними аспектами фінансово-економічної діяльності. 

Фінансова безпека банків зумовлена фінансовою стійкістю окремих 

банківських установ і визначає граничний стан фінансової стійкості, у якому 

повинен перебувати банк для реалізації своєї стратегії і статусних цілей. 

Система фінансової безпеки повинна враховувати статусні цілі, завдання банків 

як суб’єктів ринкової економіки, особливості предмета їхньої діяльності, 

особливості стану регіональної банківської мережі та ін.  

Отже, фінансова безпека в банківській сфері є невід'ємною і важливою 

складовою частиною економічної безпеки та являє собою такий стан, який 

характеризується оптимальним рівнем залучення і розміщення ресурсів при 

мінімізації загроз та негативних явищ й характеризує здатність банків до 

саморозвитку, підвищення ефективності та конкурентоздатності.  
Список використаних джерел: 

1. Адаменко С. І. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / 

А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 295 

с. 

2. Барановський О. I. Основи фінансової безпеки / О. I. Барановський // Финансовые 

услуги. – 2008. – №1. – С. 16-19. 

3. Болгар Т. М. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки 

України : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Т. М. 

Болгар. – Суми, 2008. – 21 с. 

4. Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / 

А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 

295 с. 

 

Мельник Степан Орестович, бакалавр, 

спеціальність «Фінанси, банківська справа і страхування»  

Науковий керівник: к.е.н., доц. Кльоба Л. Г. 

Національний університет «Львівська політехніка», 

Інститут підприємництва та перспективних технологій 

 

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ 

Валютні операції – це угоди, пов'язані з купівлею-продажем валюти і 

платіжних документів в іноземній валюті, з використанням їх як платіжних та 

розрахункових засобів у міжнародних відносинах [3, с. 25]. 

Інтеграція економіки України у світове господарство неможлива без 

становлення національної грошової і валютної системи. Наявність 

повноцінного валютного ринку в Україні та його ефективне регулювання є 

однією з основних умов формування відкритої ринкової економіки в державі з 

усіма необхідними засобами стимулювання роботи суб’єктів господарювання у 

зовнішньоекономічній сфері. Одним із найважливіших заходів щодо 

підтримання фінансової стабільності в країні, стимулювання економічного 
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зростання є проведення ефективної валютної політики держави, що включає всі 

необхідні інструменти впливу на валютні відносини [2, с.71]. 

Проведення валютних операцій банками підлягає регулюванню з боку 

органів влади. В Україні поняття валютного контролю вперше з’явилося в 1993 

р. з прийняттям Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» [1] . 

В Україні головною необхідною умовою для проведення операцій з 

іноземною валютою є отримання відповідної ліцензії Національного банку 

України. Ліцензування валютних операцій банків – це форма реалізації 

політики валютних обмежень, яка передбачає надання центральним банком 

дозволу банкам на здійснення певних видів банківських операцій з валютними 

цінностями, передбачених чинним законодавством країни. 

Ліцензування валютних операцій банків має виконувати такі завдання: 

організація попереднього контролю за діяльністю банків, що здійснюють 

валютні операції; захист державою в особі центрального банку майнових 

інтересів кредиторів і вкладників банків; відбір для здійснення валютних 

операцій лише тих банків, які володіють належним обсягом капіталу, мають 

кваліфіковані кадри та високу ділову репутацію;  провадження поточного 

всебічного контролю за діяльністю ліцензованих банків. 

Банки, яким надано право на проведення валютних операцій, називаються 

уповноваженими. В Україні це – будь-який банк, офіційно зареєстрований на 

території країни, що має ліцензію Національного банку України на виконання 

валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх 

клієнтів. 

Валютні операції являють собою операції обміну однієї національної 

валюти на іншу через купівлю-продаж на валютних ринках. Класифікувати такі 

операції можна за багатьма критеріями. В економічній літературі 

найпоширенішою є класифікація валютних операцій залежно від їх терміну, 

механізму, цільового призначенням та форми [2, с. 93]. 

Основою валютних операцій є валютний курс – своєрідна форма ціни, яка 

сплачується в національній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти і 

визначає співвідношення між національною грошовою одиницею та іноземною 

валютою, виходячи із їх купівельної спроможності. Розрізняють фіксовані і 

плаваючі валютні курси.   

Одними з найбільш поширеними операціями з іноземною валютою є 

валютно-обмінні операції. До валютно-обмінних операцій з іноземною 

валютою і дорожніми та іменними чеками належать: купівля  у фізичних осіб-

резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; 

продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові 

гривні; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних 

готівкових гривень на готівкову іноземну валюту; купівля-продаж дорожніх 

чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за 

готівкові гривні; конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї 

іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави; 
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прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків [2, с. 125]. 

Перспективи розвитку банківських валютних операцій значною мірою 

залежать від наявної системи економіко-правового регулювання, а також 

здатності самих  банків пристосовуватися до зовнішнього регулятивного 

середовища, в якому вони функціонують. З метою усунення недоліків, що 

мають місце у державному регулюванні банківською діяльністю у сфері 

валютних операцій необхідно: активізувати зусилля щодо впровадження 

економічних засобів регулювання, систематизувати законодавство з питань 

валютно–банківського регулювання, зокрема провести його консолідацію та 

кодифікацію; внести зміни у діючий режим правового регулювання, створити 

сприятливіші умови для залучення до коштів фізичних осіб у іноземній валюті; 

переглянути наявну систему санкцій, що застосовуються до уповноважених 

банків за порушення валютного законодавства. 

Можна зробити висновок про те, що валютні операції та розрахунки в 

іноземній валюті відіграють важливу роль як в діяльності  банків, так і 

економіки країни в цілому. Загалом валютні операції являють собою обмін 

однієї національної валюти на іншу через купівлю-продаж на валютних ринках, 

що може відбуватися за різними механізмами, термінами та цільовим 

призначенням. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Фінансові відносини у країні, маючи різноманітні форми прояву, разом 

утворюють цілісну фінансову систему, кожна ланка якої є носієм певних 

властивих їй фінансових відносин, що реалізуються у створенні та 

використанні відповідних грошових фондів. Усі ланки фінансової системи в 

сукупності відображають державний устрій країни, характеризують ступінь 

розвиненості її грошових, кредитних, валютних та інших відносин.  

Таким чином, фінансова система – це сукупність різноманітних видів 

фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави, 

нефінансового сектора економіки, окремих фінансових інститутів і населення 

для виконання покладених на них функцій, а також для задоволення 

економічних і соціальних потреб [1]. 

Кожна ланка фінансової системи є і носієм властивих їй фінансових 
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відносин, і водночас перебуває в певному зв’язку з іншими ланками системи. 

Тому фінансова система має певну чітку структуру, завдяки якій, розглядаючи 

кожну з ланок, можна отримати комплексне уявлення про фінансову систему 

загалом. В узагальненому вигляді фінансова система країни (відповідно до 

основних суб'єктів фінансових відносин  держави, підприємства і населення) – 

це сукупність трьох сфер фінансових відносин: державних фінансів, фінансів 

підприємств і домогосподарств. 

Сьогодні в Україні фінансова система реформується в напрямку посилення 

суспільного значення соціальних страхових фондів та подальшого розвитку 

фінансового ринку.  

До організаційного складу фінансової системи входять:  

1. Органи управління: Міністерство фінансів,Державна фіскальна служба, 

Державна аудиторська служба, Державне казначейство, Пенсійний фонд, 

Рахункова палата Верховної Ради України, Комітету справах з нагляду за 

страховою діяльністю. 

2. Фінансові інститути: Національний банк, комерційні банки, небанківські 

кредитні установи, страхові компанії, міжбанківська валютна біржа, фондова 

біржа, фінансові посередники на ринку цінних паперів [1]. 

Сьогодні економіка України вимушена функціонувати в умовах 

послаблення фінансової стійкості й рівноваги, серйозних зовнішніх викликів, 

що знаходить відображення в падінні реального ВВП держави, зростаючому 

дефіциті торговельного й платіжного балансів, фінансових ресурсів, зростанні 

інфляції, дефіциту бюджету та державного боргу. Для виходу з кризового стану 

необхідно задіяти відповідні обсяги грошових ресурсів, реальні джерела 

фінансування. Оптимальним методом покриття дефіциту фінансовиих ресурсів 

є залучення коштів за рахунок державного запозичення. 

Останніми роками в Україні використання залучених фінансових ресурсів 

на поточні видатки бюджету, підвищення вартості запозичень в умовах 

економічної рецесії та кризи призвело до загрозливогозростання державного 

боргу й витрат на його обслуговування. Багато років економіка України 

розвивалась в умовах жорсткої прив’язки національної валюти до долара США 

і булла орієнтована на декілька експортних галузей. Економічне зростання в 

основному забезпечувалось за рахунок фінансових вливань у вигляді інвестицій 

та зовнішніх кредитів, які в недостатній мірі використовувались на 

стратегічний розвиток реального сектору економіки [3]. 

Фінансова система повинна бути гнучка, динамічна, саморегульована. 

Держава повинна знайти оптимальний підхід до реструктуризації, керувати 

розвитком і забезпечувати стабільність всієї системи. Нині ситуація 

ускладнюється різким зростанням цін на товари і послуги,що стало причиною 

чергової інфляції. Високе зростання цін – феномен, що властивий багатьом 

країнам у період економічних і політичних ускладнень. Негативним явищем є 

відсутність чіткої політики вищих органів влади, складна політична ситуація, 

зміна керуючих та посадових осіб. Тому сьогодні одним із найболючіших 

питань є пошук шляхів з балансування фінансової системи [2]. 
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На розвиток фінансової системи впливає також чимало факторів, які 

потрібно вирішувати, щоб не допустити застою і кризових явищ. По-перше, 

налагодити функціонування грошової, кредитної, банківської систем. По-друге, 

всі сфери фінансів і їх ланок, діяльність органів та інститутів, які функціонують 

в сфері фінансів необхідно вдосконалити. Стратегія і тактика реформування 

фінансів має полягати у поступовій реструктуризації, яка передбачатиме 

подальшу трансформацію [2]. Слід звернути увагу на проблеми економічного 

розвитку та зростання, розробці законодавчо-нормативної бази. Єдиним 

способом збалансування фінансової системи є застосування системи 

міжбюджетних розрахунків. 

Першочерговими завданнями розвитку фінансової системи в Україні є: 

 Створити группу потужнихбанків; 

 Зменшити податковий тиск; 

 Упорядкувати фінансові потоки; 

 розпочати структурно-інституційні перетворення банківської системи, 

ефективнуреорганізаціюпідприємств [4]. 

На це повинні бути спрямовані всі зусилля органів законодавчої та 

виконавчої влади. 

Отже, на сьогодні в Україні у реальній економіці, державний і приватний 

сектори мають однакову питому вагу, тому виникає необхідність проведення 

бюджетної реформи. Заходи бюджетної реформи повинні спрямовуватись на 

використання бюджетних інструментів для скорочення системи субсидій і 

стимулювання інвестицій, а також на раціоналізацію бюджетного режиму щодо 

міжнародної торгівлі та змін у політиці обмінного курсу.  

Для підвищення дієвості прогресивних змін у системі податкового 

регулювання необхідно терміново впроваджувати всі інші елементи фінансової 

і стабілізаційної політики: досконало обгрунтувати обсяги фінансових ресурсів 

держави і за кожним напрямком бюджетної системи зробити інвентаризацію 

витрат, змінити підходи до соціальної політики щодо підтримки лише 

малозабезпечених верств населення, ліквідувати субсидування виробничої 

сфери через державні фінанси, розбудувати нову структуру банківської 

системи. 
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НЕОБХІДНІСТЬ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

Поняття «інфляція» виступає як процес зростання загального рівня цін у 

країні внаслідок порушення закону грошового обігу. Інфляція веде до 

знецінення грошей, при якому останні «дешевіють», а ціни набувають тенденції 

до зростання. Це тонке соціально-економічне явище, породжене 

диспропорціями виробництва в різних сферах ринкового господарства України. 

Інфляційні процеси, які відбуваються в економіці будь-якої країни, досить 

складні, спрогнозувати їх майже не можливо, через цю невизначеність багато 

країн світу, в тому числі – і високорозвинені, зазнають великих економічних 

втрат та соціальних збитків. Аналіз впливу інфляції на економіку України є 

досить актуальним питанням, адже саме від рівня інфляції залежить 

економічний розвиток країни та напрям, у якому уряд повинен рухатися, щоб 

країна не перебувала у стані застою, а економічно зростала.  

Як економічне явище, інфляція існує вже тривалий час. Вважається, що її 

поява пов’язана з виникненням саме паперових грошей і нерозривно 

функціонує до сьогодні. Термін інфляція (від лат. Inflatio – надування) вперше 

почав вживатися в Північній Америці в період громадянської війни 1861-1865 

рр. і означав процес збільшення паперово-грошового обігу. У ХІХ столітті цей 

термін почав вживатися також в Англії і Франції. Широкого розповсюдження в 

економічній літературі поняття інфляції одержало в ХХ столітті відразу після 

першої світової війни, а далі поширилось і на території України [1]. 

Для того щоб зробити інфляцію керованою, а її рівень –досить помірним 

потрібно проводити антиінфляційну політику.  

Антиінфляційна політика – це комплекс відповідних заходів державного 

регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією. Втілення в 

життя такої політики вимагає від уряду розроблення антиінфляційної програми, 

яка визначає мету, задачі і шляхи її реалізації, що залежить від стадії 

інфляційного процесу, його інтенсивності та інших факторів. Так, задачі 

боротьби з інфляцією або обмеження масштабів інфляційних наслідків різні і 

потребують прийняття неоднакових методів регулювання. Важливою частиною 

розроблення антиінфляційної програми є встановлення кількісних показників, 

які визначають її кінцеві результати. До таких належать цінові показники (темп 

інфляції, індекс споживчих цін, індекси оптових цін та ін.), динаміка грошової 

маси в обігу, розмір і динаміка державних видатків тощо. 

Суттєвим індикатором для оцінки стану грошово-кредитної сфери є і 

рівень доларизації грошового обігу, адже високе значення цього показника 

свідчитиме про залежність економіки держави від коливань курсу іноземної 
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валюти, зокрема долара США. Рівень інфляції є також визначальним 

показником щодо рівня забезпечення внутрішньої стабільності країни. Інфляція 

проявляється у зростанні цін, що викликає знецінення коштів суб’єктів 

господарювання та населення.  

Динаміка темпів інфляції та грошової маси за період 2011-2015 рр. 

зображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка зміни індексу інфляції та грошової маси в Україні 

протягом 2011-2015 рр. 
Джерело: складено на основі [2; 3]. 

 

З рис. 1 видно, що протягом 2011 - 2015 р. грошова маса зросла на 28,6%. 

Зростання грошової маси в умовах високих темпів інфляції пояснюється 

розгортанням кризових явищ в економіці країни та високою недовірою 

населення до гривні, відтоками банківських депозитів та доларизацією 

економіки. Намагання населення позбавитися гривні спричиняє підвищенню 

курсу іноземних валют та стимулюванню інфляції. 

Кожній країні притаманний свій оптимальний рівень інфляції, який 

залежить від стану соціально-економічного розвитку: чим вище стан розвитку, 

тим меншій рівень інфляції, та навпаки. Вважаючи, що відтворювальні процеси 

в економіці настають при темпах економічного зростання вище 6%, можна 

окреслити оптимальні значення інфляції, при яких спостерігаються найбільш 

позитивні темпи приросту реального ВВП в Україні: 4-10%. За порогові 

значення: 2-12%: нижнійпоріг–12; нижнє оптимальне – 10; верхнєоптимальне–

4; верхній поріг – 2 [4].  

Таким чином, на даний час існує безліч недоліків у проведенні монетарної 

політики, а саме: надмірна питома вага готівки в грошовому обігу; зменшення 

обсягів довгострокового кредитування; високий рівень доларизації тощо. 

Потреба у регулюванні інфляції обумовлена викликами глобалізації, які 

вимагають підвищення міжнародної конкурентоспроможності України. 

Виникнення антиінфляційного регулювання пов’язане з одного боку з явищем 

інфляції, а з іншого – із нездатністю державної політики забезпечити 

економічну та соціальну стабільність в країні іншими методами. 
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РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Із постійною зміною умов на ринку банківських послуг та відкритістю 

зовнішньому середовищу банки змушені постійно шукати ринки та механізми 

кредитувння, в тому числі споживчого. Адже саме від споживчого 

кредитування залежить платоспроможність населення та розвиток економіки в 

цілому.  

Споживчий кредит (consumerloan; consumercredit) – кошти, що надаються 

кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) фізичним особам на 

придбання споживчих товарів або послуг у тимчасове користування, під 

процент, на умовахстроковості та платності. Споживчий кредит, зазвичай, 

надається для придбання товарів тривалого користування (автомобілі, меблі, 

складна побутова техніка), на споживчі цілі, на навчання, лікування тощо. 

Споживчий кредит можутьнадавати банки, кредитні спілки, ломбарди, а також 

підприємства торгівлі чи сфери послуг. Поширення набуло споживчий кредит 

підзаробітну плату без визначення цілі одержання кредиту. Його перевагами є 

короткі терміни оформлення та відсутність поручителів або застави. Такі 

кредити можуть надаватися на основі кредитної картки [1]. 

Споживичй кредит є необхідною ланкою кредитування населення, що 

зумовлює швидке задоволеня споживчих потреб широкого кола споживачів. 

Його розвиток є надзвичайно важливим особливо в умовах фінансової кризи, 

особливо в умовах фінансової кризи для молодого покоління, які створюють 

домашні господарства та відповідно потребують житла та значної кількості 

предметів особистого споживання за відсутності наявних фінансових ресурсів 

[2]. Фізичних осіб кредитують за такими самими принципами, що й суб’єктів 

господарювання: на умовах цільової спрямованості, строковості, повернення, 

платності та забезпеченості. З огляду на суб’єкт кредитування на роздрібному 

ринку – фізичну особу – банками висуваються особливі вимоги до 

позичальника, пакета документів для одержання кредиту та видів його 

забезпечення. Вони суттєво відрізняються від вимог до позичальника на 

корпоративному ринку – юридичних осіб – і пов’язані з віком клієнта, станом 

йогоздоров’я, соціальною стабільністю (наявністю постійної роботи, сім’ї), 

загальним матеріальним становищем (рівнем доходів, наявністю майна), 

діловою репутацією. Банк надає кредити фізичним особам у розмірах, що 
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визначається на основі вартості товарів і послуг, які є об’єктом кредитування, в 

межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в 

забезпеченняфізичною особою з урахуванням суми її поточних доходів. Як 

зазначалося раніше, при споживчому кредиті позичальником є фізичні особи, а 

кредиторами – кредитні установи, а такожпідприємства і організації різних 

форм власності. У різних країнах діють різні закони, що регулюють умови 

кредитування індивідуальних позичальників, однак їх об’єднує спільна мета: 

заради підвищення рівня життя споживчий кредит має бути доступний у 

необхідному обсязі. Установи комерційних банків надають кредити 

повнолітнім дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело 

доходу.  

Основні напрямки кредитної та процентної політики визначаються 

комерційним банком, у межах яких встановлюються: об’єкти кредитування; 

максимальні розміри кредитів; мінімальні процентні ставки за кредитами; 

строки користування кредитом. 

Установи комерційних банків здійснюють видачу кредитів населенню в 

межах кредитних ресурсів. Обов’язковою умовою надання кредиту є його 

забезпечення заставою (закладом) майна або ціннихпаперів та доходів за ними. 

Банк може надавати кредити всім кредитоспроможним фізичним особам – 

резидентам на придбаннятоварів широкого вжитку, транспортнихзасобів, 

оплату послуг, купівлю, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 

житла й іншихоб’єктів нерухомості, на задоволення інших поточних потреб. 

Кредит надається після проведення банком ідентифікації позичальника, 

комплексного вивчення його кредитоспроможності та визначення рівня ризику 

кредитної операціїї та забезпеченості.  

Таким чином,споживче кредитування з кожним роком набуває все 

більшої актуальності. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть 

ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, 

насамперед споживчого кредитування, неможливий нормальний розвиток 

суспільства, а саме: всіх його верств населення. Особливо актуально це питання 

стоїть перед молодим поколінням, для проживання кому відразу хотілося б 

мати власне житло та можливість його обладнати. Кажучи про це, маються на 

увазі не предмети розкоші, а елементарні засоби для існування, необхідні для 

нормального проживання як молодих сімей, так і інших верств населення. 

Ідеться про квартиру, телевізор, меблі, холодильник та інші речі тривалого 

користування, які людині вкрай необхідні для нормального існування в 

суспільстві. Цю проблему в деякій мірі можна розв’язати за допомогою такого 

банківcького продукту як споживчий кредит. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ ТА 

БАНКІВНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

Історія грошового обігу та банківництва на українських землях відображає 

загальні закономірності виникнення і розвитку грошового господарства епохи 

античності, насамперед стародавніх Греції та Риму. Одначе, разом із 

загальними тенденціями, їй характерні свої особливості, зумовлені такими 

обставинами: 

- по-перше, виникнення перших грошей і банківництва відносять до міст-

колоній у Північному Причорномор'ї, що були сформовані під впливом 

давньогрецької держави, а згодом потрапили під владу Риму; 

- по-друге, на українських землях не було єдиного державного 

формування, яке здійснювало б єдину грошову політику та формувало умови 

для розвитку банківництва; 

- по-третє, спостерігалися значні відмінності в розвиткові південних і 

північних територій українських земель, що не сприяло забезпеченню 

стабільності грошового господарства [1, с. 23]. 

Такі особливості пов'язані, насамперед, із геополітичними обставинами. 

Так, скіфи і кіммерійці, котрі заселяли південноукраїнські землі у IX-VIII ст. до 

н. е., досить успішно здійснювали торгівлю з грецькими містами-полісами. 

Яскравим тому підтвердженням є численні археологічні знахідки 

давньогрецьких предметів на території скіфських курганів. Але увагу грецьких 

купців щораз більше привертали терени Північного Причорномор'я, де вони 

розпочали будувати тимчасові торговельні факторії. Найбільш інтенсивно 

процес колонізації відбувався у VI11 ст. до н. е. Історії відомо 75 таких 

поселень на берегах Чорного моря. Найвідомішими з них на півдні України 

були Березань, Ольвія, Пантікапей, Тира, Тирітака, Німфей, Кіммерик, 

Херсонес, Феодосія. Ставши осередками торговельного обміну, ці міста-колонії 

швидко зростали і в VI-IVст. до н. е. сягнули найбільшого розквіту. Найбільш 

потужними містами-державами були Ольвія, Херсонес і Боспор. Вони стали 

посередниками в торгівлі між греками і племенами, що вирощували 

сільськогосподарську продукцію у глибині українських степів. Розвиток обміну 

привів до потреби в грошах, в ролі яких використовувалися давньогрецькі 

монети, серед яких першочергове значення мали малоазійські кізикіни. 

Зростання торгівлі й ремесла в українських містах, їхня незалежність сприяли 

формуванню в них автономних грошових систем. Власні гроші почали 

випускати Ольвія, Боспор, Німфей, Пантікапей, Херсонес. Відомості про 

функціонування грошового господарства у цих містах почали з'являтись у XIX 

ст. [1, с. 29]. 

Одним із перших дослідників грошового обігу Ольвії був А. С. Уваров 



145 
 

(1828-1884), який прагнув поєднати антикварно-нумізматичний аналіз монет із 

виявленням особливостей грошового обігу. Так, наприклад, він намагався 

визначити номінали і вагову систему найдавніших монет, виготовлених 

технікою лиття, вирізнити серії, виготовлені за римським зразком, розподілити 

всі наявні типи і види монет Північного Причорномор'я. Його напрацювання не 

одразу знайшли послідовників. Значно вагоміший внесок у дослідження 

грошового господарства Ольвії зробив А. Л. Бертьє-Делагард (1842-1920). Він 

одним із перших почав досліджувати складну монетну метрологію античного 

світу, розробив методику визначення ваги окремих номіналів і прослідкував 

зміни вагових норм і монетних систем давніх міст Північного Причорномор'я з 

метою з'ясування обставин господарського життя давніх міст. 

У період після другої світової війни історії грошового обігу в Північному 

Причорномор'ї присвячували свої праці такі вчені, як В. А. Анохін та П. Й. 

Каришковський. Особливі здобутки в цьому напрямі досліджень належать 

Петру Йосиповичу Каришковському, який розвинув і поглибив періодизацію 

грошового обігу на південноукраїнських землях з урахуванням особливостей та 

відмінностей від класичної періодизації античного грошового обігу [2, с. 14]. 

Основним критерієм періодизації історії грошей та банківництва є 

наявність тих чи інших монет, які в певні періоди виконували функцію грошей 

передовсім як міри вартості. Вирізняють такі три основні етапи історії 

грошового обігу античної епохи: 

1) період обігу кізикінів (од найдавнішого часу до третьої чверті IV ст. дон. 

е.); 

2) період обігу золотих статерів Македонії та інших грецьких держав (від 

кінця IV ст. до н. е. до І ст. н. е.); 

3) період обігу римських монет - денаріїв (від другої половини І ст. н. е. до 

III ст. н. е., тобто до початку кризи грошового господарства у Давньому Римі) 

[1, с. 34]. 

Водночас слід зважати на визнані особливості розвитку грошової системи 

південноукраїнських земель у той період, а саме: по-перше, основні функції 

грошей у Північному Причорномор'ї майже завжди виконувала не власна, а 

іноземна монета; по-друге, монети випускалися не регулярно, а мірою 

необхідності, часом із великими перервами; по-третє, поруч із новими емісіями 

на грошовому ринку завжди були монети попередніх випусків. 

Через ці особливості періодизація історії грошових систем на 

південноукраїнських землях не має чітко виокремлених у хронологічному плані 

етапів. Тобто, вона вважається умовною. 

У ранній період функція вимірників вартості належала кізикінам. Про це 

свідчать археологічні знахідки та письмові джерела, на першому місці з яких 

стоїть ольвійський Декрет про грошовий обіг. Із цього документа видно, що в 

30-х рр. IV ст. до н. е. ольвіополіти намагалися надати основні функції грошей 

срібній монеті власного карбування. Але, як свідчать подальші події, ці функції 

перейняли золоті статери Філіппа, Александра і Лісімаха. Цей період можна 

розподілити на етапи залежно від рівня розвитку монетної справи та обігу. Так, 
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перший період переділяють на два етапи: 

1) архаїчний, що охопив час обігу стріло- і дельфіноподібних грошових 

зливків із бронзи. Стрілоподібні гроші перебували в обігу до початку V ст. до н. 

е., а дельфіноподібні - до початку IV ст. до н. е.; 

2) пізньоархаїчний (класичний), який розпочався литтям круглих 

повноцінних асів, після чого у першій половині IV ст. до н. е. карбувалися 

різноманітні срібні та мідні монети [1, с. 38]. 

Отже, узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок, що гроші 

виникли внаслідок поділу праці, інтенсифікації розвитку ремесла й торгівлі. Це 

був вислід еволюційного процесу, який не залежав від волі людей. Гроші 

існуватимуть доти, доки існуватиме потреба обміну. Основними особливостями 

грошового обігу на українських землях в античну епоху є наявність на ринку 

великої кількості іноземних (давньогрецьких і давньоримських) монет, 

відсутність єдиного емісійного центру та значні відмінності в розвитку 

господарства і торгівлі між північними й південними регіонами. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Одним із основоположних чинників незалежності суверенної держави за 

сучасних умов господарювання є стан її фінансової безпеки. Через швидку 

зміну ринкової кон’юнктури на світових фінансових ринках та взаємопов’язану 

систему економічних відносин у структурі світового господарства стан 

вітчизняного фінансового сектора дедалі складніше контролювати з огляду на 

нестабільність внутрішнього і зовнішнього середовища. За такої ситуації постає 

потреба в провадженні заходів щодо забезпечення фінансової безпеки держави 

[1].  

Аналіз наукових публікацій, показав різноманіття визначень поняття 

«фінансова безпека». Кожен науковець має свій підхід до визначення цього 

поняття. На думку М. Єрмощенко, фінансова безпека – це такий стан 

фінансово-кредитної сфери, який характеризується збалансованістю і якістю 

системної сукупності фінансових інтересів, достатністю обсягів фінансових 

ресурсів для всіх суб’єктів господарювання і населення в цілому, що забезпечує 

ефективне функціонування національної економічної системи і соціальний 

розвиток [1].  

О. І. Барановський дав визначення категорії фінансової безпеки як 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86$
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“ступеня захищеності фінансових інтересів; рівня забезпеченості суб’єктів усіх 

рівнів управління фінансовими ресурсами; стану складових фінансового ринку; 

якості фінансових інструментів і послуг; стану фінансових потоків в економіці, 

що дозволяє вважати її одним з найважливіших системоутворюючих елементів 

економічної безпеки держави” [3].  

Система фінансової безпеки держави включає бюджетну, валютну, 

грошово-кредитну, боргову безпеки, безпеку страхового ринку та безпеку 

фондового ринку. З огляду на це, забезпечення безпечного рівня 

функціонування фінансово-кредитної сфери можливе лише за умови розробки і 

реалізації обґрунтованої стратегії розвитку усіх сегментів вітчизняного 

фінансового ринку, проведення дієвої грошово-кредитної, валютної, 

бюджетної, боргової та інвестиційної політики, здійснення конкретних заходів 

щодо уникнення небезпеки грошового обігу, валютного ринку, бюджетної 

системи, державних запозичень, поліпшення інвестиційного клімату в Україні.  

Забезпечення фінансової безпеки держави, на думку колективу авторів [1-

3], базується на механізмі забезпечення фінансової безпеки держави, який є 

системою організаційних та інституційно-правових заходів впливу, 

спрямованих на своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та 

ліквідацію загроз фінансовій безпеці держави. Науковці до механізму 

забезпечення фінансової безпеки включають такі елементи: об’єктивний і 

всебічний моніторинг економіки і фінансової сфери з метою виявлення і 

прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз інтересам об’єктів фінансової 

безпеки; розрахунок порогових, граничнодопустимих значень фінансових та 

соціально-економічних показників, перевищення яких може провокувати 

фінансову нестабільність та фінансову кризу; діяльність держави щодо 

виявлення і попередження внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій безпеці.  

На думку вітчизняних науковців, фінансову безпеку країни слід розглядати 

на кількох рівнях: 1) підприємства; 2) галузі; 3) країни; 4) світової економіки. 

Без фінансової безпеки окремих підприємств і галузей не можна гарантувати 

фінансової безпеки країни. Водночас фінансова безпека країни в умовах 

глобалізації світової економіки є тісно пов'язаною з ситуацією на міжнародних 

валютних і фондових ринках. 

Фінансова безпека України передусім залежить від гармонійного 

взаємозв'язку складових фінансової системи нашої країни. Розбалансованість 

державного бюджету є головним дестабілізуючим чинником фінансової 

системи, і, відповідно, фактором негативного впливу на фінансову безпеку 

країни. 

Важливим напрямом підвищення фінансової безпеки України є протидія 

доларизації грошової сфери нашої країни. За різними оцінками, поза банками у 

нас перебуває близько 14-20 млрд. дол. США, що є умовою функціонування і 

розвитку тіньової економіки. Причому привертає увагу той факт, що щорічно 

ця сума збільшується. Це свідчить про недовіру фізичних і юридичних осіб до 

банківської системи країни та невпевненість власників валюти у стабільності 

фінансової системи України на перспективу. Виходом із цієї ситуації могло б 
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стати прийняття не щорічних, а п'ятирічних бюджетів, які були б гарантами 

незмінності бюджетної політики хоча б у середньостроковій перспективі [1]. 

Підвищення рівня фінансової безпеки держави потребує системних дій, які 

мають містити в собі механізми у сфері бюджетної та монетарної політики, 

фондового ринку, а також у сфері регулювання корпоративного сектору 

економіки тощо.  
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РОЛЬ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У 

СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Сучасний етап функціонування банківської системи України 

характеризується низкою реформаційних перетворень, які визначають 

стратегічні орієнтири її подальшого розвитку. Потреба у комплексному 

реформуванні фінансового сектору, очищенні від проблемних банків та 

підтриманні довіри вкладників є одним із базових пріоритетів в умовах 

сьогодення, а однією з головних складових фінансової безпеки країни є дієва 

система гарантування вкладів фізичних осіб, спрямована на захист вкладників, 

підвищення рівня довіри до банківської системи та забезпечення безпеки 

фінансового сектору держави. Інституційні засади забезпечення такого захисту 

покладені на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заснований з метою захисту прав 

та законних інтересів вкладників банків. Основним завданням Фонду 

є:забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та 

виведення неплатоспроможних банків з ринку. В рамках зміцнення фінансової 

безпеки банківського сектору Фондом постійно ініціюються зміни, спрямовані 

на вдосконалення порядку виведення неплатоспроможних банків з ринку та 

зміцнення рівня довіри вкладників до банків. Результатом цього стало 

ухвалення декількох поправок до Закону від 23 лютого 2012 року № 4452-VI 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», якими, зокрема, було: 

– закріплено мінімальний розмір граничної суми відшкодування на рівні 

200 тисяч грн, без можливості її зменшення; 

– розширено перелік здійснення операцій під час тимчасової адміністрації 

кредиторами неплатоспроможного банку, у тому числі, щодо проведення 

http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekojupidpryyemnytstva
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
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соціальних виплат; 

– визначено дату початку виплат коштів вкладникам за рахунок цільової 

позики Фонду під час дії тимчасової адміністрації; 

– встановлено спрощений порядок проведення процедур, пов’язаних з 

придбанням інвестором неплатоспроможного або перехідного банку; 

– визначено порядок  виведення неплатоспроможного банку з ринку за 

участі держави в особі Міністерства фінансів України або державного банку; 

– розширено напрямки використання коштів Фонду, у тому числі надання 

приймаючому або перехідному банку позики на умовах субординованого боргу 

тощо [4]. 

Зокрема, унормовано, що виконавча дирекція ФГВФО серед інших має 

такі повноваження щодо джерел формування коштів фонду: приймає рішення 

про встановлення спеціального збору до фонду або диференційованих зборів до 

фонду залежно від ризиків банків. 

На сьогодні механізми гарантування вкладів передбачають можливість 

залучення ФГВФО кредитів від Кабінету Міністрів України або отримання 

внеску від держави безповоротної допомоги, а в разі необхідності – право на 

залучення кредитних ресурсів від НБУ. ФГВФО має відкриті рахунки в 

центральному банку України, за залишками яких він отримує доходи у вигляд і 

процентів, а також НБУ долучився до формування коштів ФГВФО шляхом 

внесення 20 млн. грн у день його створення. НБУ співпрацює також із ФГВФО 

у його організаційній структурі, зокрема в Адміністративній раді, оскільки 

делегує до неї двох своїх представників. 

Порядок кредитування Національним банком ФГВФО України було 

визначено Постановою Правління Національного банку України від 18.03.2013 

р. № 95 “Про затвердження Положення про кредитування Національним 

банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб”, яка визначає, що 

НБУ може надавати фонду короткострокові кредити на період до одного року 

для виплати відшкодувань вкладникам банків,котрі ліквідовуються. Розмір 

кредиту не може перевищувати суми необхідних поточних виплат фонду з 

урахуванням наявних на його рахунках в НБУ грошових коштів. НБУ кредиту є 

ФГВФО під заставу держоблігацій(крім єврооблігацій), термін погашення яких 

настає не раніш як через 10днів після планованого строку погашення кредиту. 

Кредит надається фонду за ставкою не нижче облікової ставки НБУ. Рішення 

про кредитування чи відмову в наданні кредиту приймає Правління НБУ. Фонд 

може достроково повернути залучені в Національного банку кредитні кошти, а 

також, у разі виникнення нових зобов’язань із виплат вкладникам, може 

звертатися до НБУ за наступним кредитом [1]. 

Фонд ефективно виконує свою важливу соціальну функцію –забезпечує 

повне та оперативне відшкодування гарантованих державою коштів 

вкладникам збанкрутілих банків. За 2014-2015 роки Фонд виплатив майже 66 

мільярдів гривень, з них понад 50 мільярдів гривень – лише за 2015 рік. 

Переважна більшість вкладників (понад 90%) отримали депозити в 

неплатоспроможних банках та не зазнали матеріальних збитків. Близько 
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третини вкладів, виплачених вкладникам збанкрутілих банків через Фонд, 

залишаються в банківській системі [4]. 

На сьогоднішній день банківські установи мають багато можливостей 

щодо страхування чи гарантування вкладів населення. Вибір підходу до 

розв’язання проблеми страхування депозитів – це питання швидше політичне, 

аніж економічне. Світова фінансова криза показала, що система гарантування 

вкладів повинна бути динамічною, постійно вдосконалюватися і відповідати на 

будь-які виклики, що з’являються в сучасному економічному просторі. 

Очевидно, що основною метою існування системи гарантування вкладів в 

Україні має бути не тільки й не стільки захист вкладників, скільки запобігання 

банкрутства як банківських установ, так і банківської системи загалом [2]. 

На думку С. О. Юрик для вирішення основних проблем у функціонуванні 

ФГВФО необхідно:подальше вдосконалення вітчизняного законодавства в цій 

сфері і в першу чергу розробка однакових методик оцінки активів збанкрутілих 

банків;стабілізувати економічний розвиток в країні, що прямо впливає на 

банкрутство банків;залучати консультантів з Казначейства США та інших 

розвинених країн Європи, які мають досвід у вирішенні таких проблем, які 

склалися у роботі вітчизняного ФГВФО [3, с. 48]. 

На сьогодні головними проблемами банківської системи залишаються: 

низькі темпи нарощування капіталу і, відповідно,недостатній рівень 

капіталізації, низька якість активів, продовження роботи банківських установ з 

низькою фінансовою стійкістю, висока вартість клієнтських коштів, високий 

рівень доларизації економіки, низький рівень захисту прав кредиторів. 

Повернення довіри населення до банківської системи має стати пріоритетним 

завданням банківської системи, оскільки від цього залежить її стійкість, 

ресурсний потенціал кредитування та фінансова безпека. 

Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб посідає важливе місце у 

системі забезпечення фінансової безпеки банків. Тому питання її гарантування 

має вирішуватися комплексно з урахуванням необхідності дотримання 

фінансової безпеки як окремих комерційних банків, Національного банку 

України, так і вітчизняної банківської системи загалом. 
Список використаних джерел: 

1. Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб: затв. Постановою Правління НБУ № 95 від 18.03.2013 р.; 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0543-

13/print1494223283782652. 

2. Реверчук О. С. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у системі економічної 

безпеки розвитку банківництва України / О. С. Реверчук // Актуальні проблеми розвитку 

економіки регіону. – 2011. – Вип. 7(2). – С. 121-125. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7%282%29__25. 

3. Юрик С. О. Основні проблеми Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах 

банкрутства банків України / С. О. Юрик // Вісник Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна. – 2015. – Вип. 89. – С. 45-48. 

4. Офіційна інтернет-сторінка ФГВФО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.fg.gov.ua/about. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0543-13/print1494223283782652
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0543-13/print1494223283782652
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Реверчук%20О$
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=Ж73076
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=Ж73076
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=aprer_2011_7(2)__25
http://www.fg.gov.ua/about


151 
 

Николин Віра Любомирівна, магістр, 

спеціальність «Менеджмент» спеціалізація 

«Управління фінансово-економічною безпекою» 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Рущишин Н. М. 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ  

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Ринкові умови господарювання сприяють розвитку самостійності, 

економічної і юридичної відповідальності підприємств. Це обумовлює 

покрашення якості продукції (товарів, робіт, послуг), призводить до збільшення 

кількості її виробництва, сприяє розвитку економічних відносин між суб'єктами 

господарювання, кредитними, страховими та фондовими інститутами. 

Практика господарювання свідчить, що такі відносини опосередковуються 

рухом грошових коштів. Однак кризові явища, які виникають на державному та 

світовому рівнях, значно гальмують розвиток цих відносин. Насамперед, вони 

провокують посилення інфляційних процесів. Окрім того, дефіцит грошових 

коштів для операційної діяльності підприємства порушує її безперервність та 

безперебійність, ускладнює функціонування та фінансовий розвиток, знижує 

фінансову безпеку. Тому, в сучасних умовах господарювання проблема 

забезпечення фінансової безпеки підприємств набуває особливої актуальності. 

На основі практики господарювання та морфологічного аналізу підходів 

науковців до визначення фінансової безпеки підприємства виявлено, що 

основними ознаками цього поняття є: платоспроможність, ліквідність, 

фінансова незалежність, ділова активність, рентабельність, оптимальне 

співвідношення між необоротними та оборотними активами, низький рівень 

підприємницького ризику та інше [1, с. 253].  

Це дозволило сформулювати фінансову безпеку підприємства як 

безперервний та адаптований до просторово-часових змін процес 

трансформації капіталу (джерел фінансування господарської діяльності) в 

капітальні блага (матеріальні ресурси, готову продукцію, грошові кошти), який 

характеризується фінансовою стійкістю, фінансовою надійністю та 

фінансовими перевагами [2]. Відмінними рисами визначення цього поняття від 

існуючих є:  

- розгляд руху капіталу в якості підґрунтя фінансово-господарської 

діяльності підприємства; 

- зважування на необхідність та достатність адаптації фінансово 

безпечного підприємства до простору та часу; 

- врахування основних компонентів фінансової безпеки підприємства – 

фінансової стійкості, фінансової надійності та фінансових переваг. 

Основними принципами оцінюванняфінансової безпеки підприємства є: 

- принцип транспарентності – інформація про фінансову 

безпекупідприємства має бути доступною, до якої на сьогодні належить 

лишейого публічна фінансова звітність; 
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- принцип конструктивності визначається метою оцінювання фінансової 

безпеки підприємства (експрес- або поглиблене); 

- принцип системності визначається використанням системногоаналізу для 

оцінювання фінансової безпеки підприємства; 

- принцип безперервності враховує, що фінансово-господарська діяльність 

підприємства характеризуються безперервністю; 

- принцип динамічності полягає в тому, що фактори зовнішнього 

тавнутрішнього середовища впливають на фінансово-господарську діяльність 

підприємства динамічно; 

- принцип об’єктивності враховує вплив факторів зовнішнього 

тавнутрішнього середовища на фінансову безпеку підприємства відповідно до 

дійсності; 

- принцип оптимальності спрямований на вибір найефективнішихшляхів 

забезпечення фінансової безпеки підприємства; 

- принцип комплексності поєднує певні методологічні підходи 

дооцінювання фінансової безпеки підприємства та враховує 

необхідністьвизначення її рівня [3, с. 81]. 

Сучасні методичні підходи до оцінювання фінансової безпеки 

підприємства різняться його напрямами, ступенем їхньої деталізації, 

нормативними значеннями фінансових показників. 

Основними складовими методичних підходів до оцінювання фінансової 

безпеки підприємства є: оцінювання фінансових переваг, фінансової стійкості, 

надійності;інтегральне оцінювання фінансової безпеки;визначення типу 

фінансової безпеки. 

Для оцінювання фінансових переваг підприємства розроблено систему 

показників, до якої віднесено: п'ять показників ринкового положення 

(тривалість ділової активності, статутний капітал, кількість структурних 

підрозділів, кількість видів діяльності, середньооблікова чисельність штатних 

працівників) та три показники менеджменту підприємства(середній стаж 

керівної роботи посадових осіб підприємства; частка акцій, які належать 

юридичним особам; частка акцій, яка належить посадовим особам 

підприємства).  

За критеріємУілкоксона, Манна та Уітнівизначено три показника, на стан 

якихвпливає вид економічноїдіяльностіпідприємства. Цестатутнийкапітал; 

чисельністьштатнихпрацівників; стаж керівної роботи посадових осіб [4, с. 23]. 

Для оцінювання фінансової стійкості підприємства розроблено 

методичний підхід, який відрізняється від існуючих виокремленням показників 

у групи, що характеризують формування капіталу, його розподіл та 

використання [3, с. 82]. 

Для оцінювання фінансової надійності підприємства розроблено 

методичний підхід, який відрізняється від існуючих встановленням рівнів 

вагомості та нормативних значень для показників майнового положення, 

ліквідності, фінансової незалежності, ділової активності та рентабельності [5, с. 

51]. 
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Систему показників оцінки фінансової безпеки підприємства наведено у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Система показниківоцінкифінансовоїбезпекипідприємства 
Показники 

фінансових переваг 

підприємства 

Показники фінансової 

стійкості підприємства 

Показники фінансової 

надійності підприємства 

Тривалість ділової 

активності 

підприємства 

Показники формування 

капіталу (частка власного 

капіталу, частка 

забезпечень наступних 

витрат та платежів, частка 

довгострокових 

зобов’язань, частка 

поточних зобов’язань, 

частка доходів майбутніх 

періодів) 

Показники майнового положення 

(коефіцієнт зносу основних засобів, 

коефіцієнт оновлення основнихз 

асобів) 

Кількість структурних 

підрозділів 

підприємства 

Показники ліквідності (коефіцієнт 

покриття, коефіцієнт швидкої 

ліквідності, коефіцієнт абсолютної 

ліквідності) 

Кількість видів 

економічної 

діяльності 

підприємства 

Показники розподілу 

капіталу (частка 

нематеріальних активів, 

частка основних засобів, 

частка запасів, частка 

дебіторської 

заборгованості, частка 

грошових коштів, частка 

інвестицій, частка інших 

активів) 

Показники фінансової незалежності 

(коефіцієнт фінансування, коефіцієнт 

забезпеченості власними 

оборотними засобами, коефіцієнт 

маневреності власного капіталу) 

Частка акцій, що 

належить юридичним 

особам 

Показники ліквідності (коефіцієнт 

фінансування, коефіцієнт 

забезпеченості власними 

оборотними засобами, коефіцієнт 

маневреності власного капіталу) 

Частка акцій, яка 

належить посадовим 

особам підприємства 

Показники використання 

капіталу (доходність 

операційної діяльності, 

доходність інвестиційної та 

фінансової діяльності, 

доходність надзвичайної 

діяльності) 

Показники ділової активності 

(коефіцієнт оборотності активів, 

коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості, 

коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості, коефіцієнт 

оборотності матеріальних запасів, 

коефіцієнт оборотності основних 

засобів, коефіцієнт оборотності 

власного капіталу) 

Показники рентабельності 

(коефіцієнт рентабельності активів, 

коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу, коефіцієнт рентабельності 

діяльності, коефіцієнт 

рентабельності продукції) 

Джерело:складено на основі [5, с. 53] 

 

Враховуючи вищевикладене, формула для розрахунку інтегрального 

показника фінансової безпеки підприємства матиме такий вигляд: 

ФБ = ФП +ФС +ФН,        (1) 

де ФБ – комплексний інтегральний показник фінансової безпеки 

підприємства;  
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ФП – інтегральний показник фінансових переваг підприємства; 

ФС – інтегральний показник фінансової стійкості підприємства;  

ФН – інтегральний показник фінансової надійсності підприємства. 

Щодо економічного змісту інтегрального показника фінансової безпеки 

підприємства, то він спрямований на встановлення рівня безперервності та 

адаптованості до просторово-часових змін процессу трансформації капіталу 

(джерел фінансування господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні 

ресурси, готову продукцію, грошові кошти), якщо фінансова безпека ∈(14; +∞), 

то підприємство є фінансово-безпечним; фінансова безпека ∈ [14;0] – 

небезпечним. 

Таким чином, застосування методичного підходу дооцінювання фінансової 

безпеки підприємства сприятиме пошуку резервів забезпечення безперервного 

та адаптованого до просторово-часовихзмін процесу трансформації капіталу 

(джерел фінансування господарської діяльності) в капітальні блага (матеріальні 

ресурси, готову продукцію, грошові кошти). Поряд з тим, дозволить розробити 

заходи щодо поліпшення фінансової стійкості та надійності вітчизняних 

підприємств тадопоможе надати рекомендації щодо підвищення їх ділової 

активності і рентабельності, сприятиме пошуку найбільш дієвих способів, 

методів та інструментів зменшення ризикованості фінансово-господарської 

діяльності підприємств та ін. 
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СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

Особисте страхування є надзвичайно актуальним, адже дозволяє вирішити 

багато проблем, зокрема допомагає у випадку, коли людина тимчасово або 

назавжди втратила працездатність, коли виникають проблеми щодо здоров’я 

дітей, чи у випадку настання певних несприятливих подій у їх житті тощо. 

Більшість громадян неспроможні самостійно компенсувати такі неочікувані 

втрати, а залучення до послуг страхових компаній за порівняно невелику плату 

http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/282/1/Orekhova_article.pdf
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дозволяє розраховувати на швидку компенсацію втрат. Відповідно до 

зазначеного, страхуванню життя повинно відводитись особлива увага. 

Об'єктами страхування життя є майнові інтереси застрахованої особи, 

пов'язані з її життям (смертю) і направлені на отримання нею (або 

вигодонабувачем) певного доходу при настанні відповідної страхової події. 

Суб'єктами страхування життя є страховик, страхувальник, застрахована 

особа та вигодонабувач. 

Страхування життя може бути індивідуальним та колективним. Його 

комбінують не тільки зі страховими випадками "смерть" і "дожиття" але й зі 

страхуванням від нещасних випадків [2,с. 185]. 

Страхування життя як вид особистого страхування передбачає обов'язок 

страховика здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, 

вигодонабувачу або іншим третім особам, які мають право на отримання 

страхової виплати за чинним законодавством, при настанні подій, що визначені 

умовами договору страхування. 

Такими подіями можуть бути:досягнення застрахованою особою 

пенсійного віку або віку, який визначений у договорі страхування;дожиття 

застрахованого до закінчення строку дії договору;смерть застрахованої 

особи;настання події у житті застрахованої особи, яка обумовлена у договорі 

страхування [3]. 

Проводячи статистику валових страхових платежів (премій, внесків) при 

страхуванні життя за 9 місяців 2016 року, варто зазначити,що вони становили 1 

987,2 млн. грн., що на 32,2% більше, ніж за 9 місяців 2015 року (станом на 

30.09.2015 – 1 503,3 млн. грн.). Структура валових надходжень страхових 

платежів (премій, внесків) станом на 30.09.2016 має такий вигляд: 1 894,8 млн. 

грн. (або 95,4%) – що надійшли від фізичних осіб; 92,4 млн. грн. (або 4,6%) – 

що надійшли від юридичних осіб. 

Станом на 30.09.2016 року зменшилась кількість застрахованих фізичних 

осіб на 13,7% або на 653 765 осіб (станом на 30.09.2015 застраховано 4 765 558 

фізичних осіб, станом на 30.09.2016 – 4 111 793 фізичні особи). Протягом 9 

місяців 2016 року застраховано 1 236 917 фізичні особи, що на 22,1% або на 223 

793 особи більше проти відповідного періоду 2015 року (за 9 місяців 2015 року 

застраховано 1 013 124 фізичних осіб) [4]. 

Обсяг валових страхових виплат із страхування життя станом на 

30.09.2016 становив 299,1 млн. грн. 3 , що на 20,4% менше в порівнянні з 

відповідним періодом 2015 року (станом на 30.09.2015 – 375,6 млн. грн.).  

Загальна кількість компаній страхування життя в Україні, які включені до 

Держреєстру станом на 30 вересня 2016 року, склало 43 СК (їх кількість 

скоротилася за рік на 14%). 

Станом на 30.09.2016 р. величина зміни резервів із страхування життя 

становила 664,2 млн. грн. (табл. 1), що на 337,4 млн. грн. менше у порівнянні з 

аналогічним періодом 2015 року. Основна частина величини зміни резервів зі 

страхування життя сформована за іншими договорами накопичувального 

страхування, а саме 689,7 млн. грн. За іншими договорами страхування життя 
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величина зміни резервів зі страхування життя становить -42,4 млн. грн. [4]. 

Таблиця 1 

Зміна резервів із страхування життя за 9 місяців 2015-2016 рр. 

 

Протягом свого функціонування ринок страхування життя в Україні 

стикається як з зовнішніми, так і з внутрішніми проблемами (табл. 2), зокрема 

[6, c. 249 ]:  

Таблиця 2 

Зовнішні і внутрішні проблеми страхування життя в Україні 
Зовнішні проблеми Внутрішні проблеми 

Недосконала нормативно-правова база Вузький, порівняно з розвинутими країнами, 

асортимент послуг, що надаються клієнтам. 

Низький попит фізичних і юридичних 

осіб на страхові асортимент послуг, що 

надаються клієнтам. послуги зі 

страхування життя. 

Низький рівень диверсифікації послуг. 

Відсутність надійних інвестиційних 

програм, а також реальних фінансових 

механізмів для довгострокового 

розміщення страхових резервів. 

Незадовільний стан обслуговування населення. 

Недостатня ефективність стратегічного 

менеджменту страхових компаній. 

Низька технологічність здійснення страхових 

операцій. 

Значна інформаційна закритість 

діяльності страхових компаній. 

Недостатня ефективність систем управління 

ризиками та внутрішнього контролю. 

Недосконалі фінансова звітність і методи 

опрацювання інформаційних даних. 

Недосконалість системи інформаційно-

аналітичного забезпечення страхової діяльності. 

 

Отже, для розвитку українського ринку страхування життя необхідно 

здійснити ряд заходів, зокрема варто виділити наступні:вдосконалення 

методики формування резервів зі страхування життя;запровадження 

податкових пільг для страховиків, що пропонують програми пенсійного 

страхування, тобто вони повинні бути в таких же умовах, як і Державний 
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Пенсійний Фонд;запровадити податкові пільги для юридичних осіб, котрі 

укладають договори страхування життя своїх працівників; запровадити умови, 

які б дозволили страховикам пропонувати привабливі програми нагромадження 

капіталу і були б доступні більш широкому загалу. 
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне 

значення має забезпечення його діяльності необхідним обсягом фінансових 

ресурсів.  

Термін «фінансові ресурси» широко використовується в економічній 

літературі та практиці господарювання. Часте вживання та обґрунтування 

науковцями економічної сутності цього поняття закономірно привело до появи 

різних підходів щодо його трактування. 

В економічній сфері ще не вироблено єдиного, загальноприйнятого 

погляду на фінансові ресурси, особливо, на рівні підприємства. Питання, 

пов'язані з його визначенням, досліджували і досліджують багато вчених. 

Глибокий аналіз поняття «фінансові ресурси» здійснили О. Г. Біла, Н. Н. 

Носик, В. М. Федорова, С. Я. Огородник, В. М. Суторміна, Т. В. Гуйда, О. Д. 

Василик, А. М. Поддєрьогін та І. В. Зятковський, Л. А Лахтіонов, В. М. Опарін, 

Д. Ф. Харьковський, Н. І. Гордієнко, М. М. Бердар. Проте, залишається ще 

багато невирішених питань особливо в галузі розробки теоретичних та 

практичних основ організації управління фінансовими ресурсами підприємств в 

умовах ринкової економіки України. 

Значущість категорії фінансові ресурси в організації та розвитку будь-

якого підприємства потребує чіткого визначення цього терміну. В українській 

економічній думці на сьогодні існують різнобічні визначення фінансових 

ресурсів підприємства. Така неоднозначність відображає, по-перше, 

відірваність вітчизняної науки від тих процесів, перетворень і явищ, які нині 

відбуваються в українській економіці. По-друге, це свідчить про певне 

http://www.economy.in.ua/pdf/5_2008/5.pdf


158 
 

нерозуміння функціонування ринкової економіки та її законів, які неухильно 

приходять на зміну командно-адміністративній системі, або принаймні про 

невдалу спробу поєднати закономірності цих двох систем у єдиному симбіозі. 

В сучасній економічній літературі «фінансові ресурси» – одна з найбільш 

уживаних економічних категорій у понятійному апараті практичного 

менеджменту й економічної науки. Тому кожен дослідник питань фінансової 

теорії та фінансового менеджменту приділяє їм особливу увагу. 

На основі проведеного теоретичного узагальнення та аналізу праць 

відомих учених економістів наведемо існуючі тлумачення сутності фінансових 

ресурсів підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 

Сучасні підходи щодо визначення сутності фінансових ресурсів 

підприємства [1, 2, 3, 4, 5] 
    Автор Тлумачення поняття «фінансові ресурси підприємства» 

Біла О. Г. 
Кошти, акумульовані у фондах грошових ресурсів та частину коштів, яка 
використовується в не фондовій формі. Це кошти, якими підприємства 

розпоряджаються на правах власника, їх власний капітал. 

Мочерний С.В., 

Поддерьогін А.М. 
Грошові кошти, які є в розпорядженні підприємства. 

Кірейцев Г.Г.  
Грошові доходи і надходження підприємства, що призначенні для 
виконання його фінансових зобов'язань і фінансування витрат по 

забезпеченню розширеного відтворення. 

Василик О.Д., 

Коробов М.Я.  

Грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу й 

використання ВВП, що створюється впродовж певного часу в державі. 

Осіпов В.І.  
Грошові кошти, що опосередковують створення  всіх елементів капіталу 

підприємства і їх кругообіг в натуральній і вартісній формах. 

Гриньова В.М., 

Коюда  В.О.  

Грошові прибутки та надходження, які перебувають в розпорядженні 

підприємства та призначені для виконання фінансових зобов'язань перед 

усіма суб'єктами господарювання (бюджетом, банками, страховими та 

іншими організаціями), з якими підприємство має взаємовідносини. 

Філімоненко А.С.  

Власний, позичений і залучений грошовий капітал, який використовується 

підприємством для формування своїх активів та здійснення виробничо-

фінансової діяльності з метою отримання відповідного доходу, прибутку. 

Бандурка О.М,  

Коробов М.Я.  

Грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі 

розподілу й перерозподілу національного багатства, сукупного 

суспільного продукту та національного доходу і використовуються у 
статутних цілях підприємства. 

Поддерьогін А.М.  

Грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства. До них належать 

грошові фонди та частина грошових коштів,які використовуються у не 

фондовій формі. 

Хачатурян С.В. 

Частина коштів підприємства у фондовій та не фондовій формі, яка 

формується у результаті розподілу виробленого продукту, залучається до 

діяльності підприємства з різних джерел і спрямовується на забезпечення 

розширеного відтворення виробництва. 

Зятковський І. В.  
Сукупність фондів грошових коштів, доходів, відрахувань або 

надходжень, що перебувають у розпорядженні підприємства 

 

Аналізуючи наведені визначення щодо розкриття змісту поняття 

«фінансові ресурси» можемо зробити висновок, що серед вітчизняних вчених-

економістів досі не існує єдиної думки щодо визначення даного терміну та його 

ролі у процесі функціонування будь-якого суб'єкта господарювання. Така 

неоднозначність відображає, по-перше, відірваність вітчизняної економічної 

науки від тих процесів, перетворень і явищ, які нині відбуваються в українській 
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економіці, а по-друге, це свідчить про певне нерозуміння функціонування 

ринкової економіки та її законів, які поступово, але неухильно приходять на 

зміну командно-адміністративній системі, або ж принаймні про невдалу спробу 

поєднати закономірності цих двох систем в єдиному симбіозі. 

Крім того, серед наведених визначень фінансові ресурси виступають як 

суми грошових коштів, грошових надходжень, доходів або фондів грошових 

коштів, проте жодне із них не конкретизує розміру фінансових ресурсів. Ще 

однією проблемою є і те, що серед учених-економістів немає єдиної точки зору 

щодо форми існування фінансових ресурсів підприємства.  

На нашу думку, фінансові ресурси – це досить розширена економічна 

категорія, яка ототожнюється з поняттям капіталу підприємства, адже так само 

лежить в основі формування та ефективного функціонування певних суб'єктів 

господарювання.  

Виходячи із проведеного дослідження, ми вважаємо, що фінансовим 

ресурсам притаманні такі властивості: вони мають стадію утворення, джерела 

формування і цілі використання; їх структура залежить від джерел формування 

та напрямів використання вони відображають відношення до власності. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  

Одним із найважливіших пріоритетів економічної політики держави є 

розвиток ринку небанківських фінансових послуг та його основних сегментів. 

На сьогодні він є вагомою частиною сучасної вітчизняної ринкової економіки 

та головним елементом ринку фінансових послуг.  

В останні роки на національних ринках позикових капіталів розвинутих 

країн важливу роль стали відігравати спеціалізовані небанківські фінансово-

кредитні інститути, які посіли важливе місце в накопиченні та мобілізації 

грошового капіталу. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути являють 

собою установи кредитної системи небанківського типу, що акумулюють 
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грошові доходи, капітал та заощадження населення, підприємств, 

спеціалізуючись на виконанні кількох операцій або обслуговуючи обмежене 

коло клієнтури. 

Основні напрями діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-

фінансових установ пов’язані: з акумуляцією заощаджень населення шляхом 

залучення коштів на вклади, випуску власних акцій, облігацій, продажу 

страхових полісів; кредитуванням певної сфери економіки, виду господарської 

діяльності, групи населення; надання іпотечних кредитів; організацією 

пенсійного та соціального забезпечення населення; здійснення операцій в 

рамках кредитної взаємодопомоги. 

Залежно від обраної сфери діяльності розрізняють різні види 

спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, функції і назви яких, а також 

обсяги і типи операцій, роль у кредитній системі та економіці значно 

відрізняються у різних країнах. Найбільш характерними і поширеними у 

промислово розвинутих країнах видами спеціалізованих кредитно-фінансових 

установ є: страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, кредитні спілки. 

Основними суб’єктами діяльності у сфері регулювання ринків 

небанківських фінансових послуг є Національна комісія (Нацкомфінпослуг), 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та 

Національний банк України (НБУ), що здійснюють регулювання ринків 

фінансових послуг України, та є державними колегіальними органами, 

підпорядкованими Президенту України та підзвітними парламенту[3]. 

Станом на початок 2017 року до небанківського фінансового ринку 

України входять 382 страхові компанії, 711 кредитних установ, 477 ломбардів, 

415 фінансових компаній, 76 недержавних пенсійних фондів та 25 

адміністраторів НПФ [5]. У цілому, станом на 01.01.2017 р. в Державному 

реєстрі фінансових установ налічувалося 2 125 фінансових установ. Протягом 

2016 року за рішенням Нацкомфінпослуг набули статусу фінансової установи 

245 установ, виключено з Державного реєстру 359 фінансових установ. Крім 

того, на звітну дату в Реєстрі було зареєстровано 9684 відокремлених 

підрозділів фінансових установ [5]. Минулого року фінансовим установам було 

видано 293 ліцензії, у тому числі 248 ліцензій – на провадження страхової 

діяльності, 30 – на провадження діяльності з надання кредитів за рахунок 

залучених коштів кредитними установами, 11 – на провадження діяльності з 

надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів ломбардом. При 

цьому за звітний період анульовано 515 ліцензій, з яких 485 ліцензій – на 

провадження страхової діяльності. Станом на 01.01.2017 р. кількість діючих 

ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг становила 

4520 (4058 з них – на здійснення страхової діяльності) [5]. 

Обсяг валових страхових премій, отриманих страховиками і 

перестраховиками на початок 2017 року склав 16,33 млрд. грн., що на 21% 

перевищує аналогічний показник на початок 2016 року. Сума валових 

страхових премій станом на 01.01.2017 р. збільшилася порівняно з аналогічним 

періодом 01.01.2016 р. на 21,3%, чисті страхові премії збільшилися на 19,9%. 
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Загальний обсяг активів кредитних спілок за результатом 2016 року склав 

2,14 млрд. грн., збільшившись на 78,8 млн. грн. (4%) у порівнянні з підсумком 

2015 року. Загальний обсяг капіталу за цей же період збільшився на 118,1 млн. 

грн., або 11,3%. Обсяг кредитного портфеля кредитних спілок станом на 

01.01.2017 р. перевищував обсяг залучених депозитних внесків у 2 рази. Так, за 

підсумком 2016 року кредити, надані членам кредитних спілок, відповідали 

1,78 млрд. грн., скоротившись на 9,2% у порівнянні з аналогічним періодом 

попереднього року. Середній розмір кредиту на одного члена кредитної спілки, 

який має кредит, відповідав 11,3 тис. грн. [1]. Такі зростання стали можливими 

завдяки спрямованості на наближення до безпосереднього споживача 

фінансових послуг, створення сучасної інфраструктури шляхом подальшого 

розгалуження мережі відокремлених підрозділів. 

За підсумком 2016 року сума наданих ломбардами фінансових кредитів під 

заставу та сума погашених фінансових кредитів збільшились на 22,3% та 25,3% 

відповідно. Показник кількості договорів, погашених за рахунок майна, 

наданого в заставу зменшився на 6,9%. Середньозважена річна процентна 

ставка за фінансовими кредитами ломбардів на початок 2017 року становила 

179,9% (186,8% станом на 01.01.2016 р.). Ломбарди залишаються одним із 

найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів з кредитування 

фізичних осіб – вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових 

кредитів. Ломбарди надають фінансові кредити під заставу, середній розмір 

яких за підсумком 2016 року становив 1 354,4 грн. 

Станом на 01.01.2017 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів 

укладено 60,7 тис. шт. пенсійних контрактів, що більше на 7,4% (4,2 тис. шт.) 

порівняно із рівнем показника станом на 01.01.2016 р. Кількість вкладників 

станом на 01.01.2017 р. збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2016 

року на 8,7% (4,4 тис. вкладників) та відповідала 54,7 тис. осіб. Сукупно 

недержавними пенсійними фондами у 2016 р. було здійснено пенсійних виплат 

(одноразових та на визначений строк) 79,7 тис. учасників, тобто 9,6% від 

загальної кількості учасників. Середній розмір одноразової пенсійної виплати 

на одного учасника НПФ, який отримав/ отримує пенсійну виплату одноразово, 

у 2016 році становила 6,3 тис. грн.  

На думку аналітиків Нацкомфінпослуг, негативна динаміка багатьох 

установ зумовлена негативними тенденціями динаміки макросередовища, серед 

головних – волатильність курсу національної валюти та спричинений її 

знеціненням значний рівень інфляції, падіння купівельної спроможності 

населення та відсутність впевненості в стабільності доходів, збільшення 

ризиків, пов’язаних із фінансовою нестабільністю. Окремо слід відзначити 

фактори обмеженості фінансових інструментів, придатних для інвестування 

пенсійних коштів, ускладненість процедури доступу до зовнішніх фінансових 

ринків, низький рівень мотивації роботодавців у фінансуванні недержавних 

пенсійних програм – для недержавних пенсійних фондів; загальне зниження 

вартості активів та зменшення їх ліквідності, втрата доступу до активів, які 

розміщуються на тимчасово окупованих територіях – для страхових компаній. 
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На динаміку ринку фінансових небанківських послуг мають значний вплив 

економічна, соціально-політична ситуація в країні, тож без подолання 

системної кризи перспективи розвитку мають  песимістичний прогноз. У 

цілому динаміка сегментів ринку вказує на тенденцію до зубожіння населення, 

скорочення фінансування господарської діяльності та скорочення 

інвестиційного процесу. 

Частка фінансових посередників-учасників ринку фінансових 

небанківських послуг порівняно з банківською системою та державною 

системою пенсійного забезпечення залишається незначною, чим зумовлює 

нижчу значущість установ небанківського сегменту ринку фінансових послуг 

для функціонування економічної системи держави в цілому. Тож слід 

припускати, що її вплив на стан економічної безпеки держави є пропорційно 

малим. 

Український ринок небанківських кредитних установ має значні 

можливості, проте потреби національної економіки та населення в якісних 

фінансових послугах не задоволені. Тому успішний розвиток фінансового 

ринку залежатиме від формування фінансово стійких організацій, від 

активізації ролі держави і її органів у зміцненні та розвитку фінансового ринку, 

а також від розвитку законодавчої бази. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Інвестиційна діяльність завжди перебуває в центрі уваги економічної 

думки, так як спричиняє відчутний вплив на макроекономічний розвиток країни 

та є визначальним чинником економічного зростання в цілому. У сучасних 

умовах інвестиції виступають важливим засобом забезпечення умов стабілізації 

економіки, структурних зрушень у народному господарстві, активізації 
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технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності 

на мікро- та макрорівнях. 

Проблемам здійснення інвестиційної діяльності присвячено праці 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: С. І. Абрамова, В. М. Аньшина, 

В. Д. Базилевича, Г. Бірмана, І. А. Бланка, Л. М. Борщ, В. М. Гейця, Л.Дж. 

Гітмана, М. П. Денисенка, М. Д. Джонка, М. А. Лімітовського, П. Массе, Т. В. 

Майорової, Т. Л. Мостенської, А. В. Мертенса, В. Л. Оcецького, А. А. 

Пересади, А. М. Поручника, П. С. Рогожкина, Н. О. Тараненко, Ф. Фабоцці, В. 

Г. Федоренко, Д. М. Черваньова, А. А. Чухно, У. Шарпа, С. Шмідта, В. Я. 

Шевчука та інших. 

Водночас чимало аспектів цієї складної проблематики ще потребують 

поглибленого дослідження. Важливим є визначення основних теоретичних 

засад здійснення інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах, 

зокрема уточнення сутності понять "інвестиції" та "інвестиційна діяльність", 

оскільки вони є важливим критерієм ефективності державного управління 

інвестиційним процесом в країні.  

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиціями 

можуть бути всі види майнових й інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 

об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 

створюється прибуток або досягається соціальний ефект [1]. 

Інвестиції можуть існувати в грошовій або матеріальній формах, у формі 

майнових прав та інших цінностей. Інвестиції у грошовій формі включають 

грошові кошти, цільові банківські вклади, паї і цінні папери. Інвестиції у 

матеріальній формі поділяються на рухоме і нерухомемайно [2, с. 7]. 

Інвестиційну діяльність можна розглядати з двох позицій – у широкому та 

вузькому розумінні. У широкому розумінні інвестиційна діяльність – це 

діяльність, пов'язана із вкладенням коштів в об'єкти інвестування з метою 

одержання прибутку. У вузькому розумінні інвестиційна діяльність, власне 

інвестування, визначається як процес перетворення інвестиційних ресурсів у 

вкладення. 

Сутність інвестиційної діяльності розкривається, як на мікро-, так і на 

макрорівні, та визначається ефективністю використання інвестиційних 

ресурсів. У цьому плані вирішальне значення мають результати господарської 

діяльності інвестиційних галузей. Їх технічний рівень, організація виробництва, 

здатність до засвоєння інновацій здійснюють основний вплив на інвестиційний 

цикл, окупність і віддачу інвестиційних ресурсів [3]. 

Інвестиційна діяльність здійснюється на снові: 

 інвестування, здійснюваного громадянами, а також юридичними 

особами усіх форм власності (крім державного); 

 державного інвестування, здійснюваного органами влади і управління, 

як на державному, так і на місцевому рівнях, а також державними 

підприємствами і установами; 

 іноземного інвестування, здійснюваного іноземними юридичними та 

фізичними  особами та державами; 
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 cпільного інвестування, здійснюваного юридичними та фізичними  

особами України та іноземних держав [4, с. 33]. 

Інвестиційна діяльність підприємства – це цілеспрямований процес 

формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до 

обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на 

основі вибору ефективних об'єктів (інструментів) інвестування та забезпечення 

їх реалізації. 

Інвестиційна діяльність підприємства характеризується такими основними 

особливостями: 

1. Забезпечує зростання операційної діяльності підприємства. 

2. Менше залежить від галузевих особливостей підприємства ніж його 

операційна діяльність. 

3. Нерівномірна за обсягами в окремих періодах. 

4. Інвестиційний прибуток (інший ефект від інвестицій) формується 

впродовж значного періоду. 

5. Формує особливий самостійний вид грошових потоків підприємства. 

6. Формує специфічні види ризиків – "інвестиційні ризики". 

7. Показник чистих інвестицій характеризує темпи економічного розвитку 

підприємства [5]. 

Головна мета інвестиційної діяльності підприємства – це впровадження 

реальних і фінансових інвестицій. Основна увага повинна приділятися 

розробленню стратегії інвестицій та заходам щодо їхреалізації. 

Залежно від механізму забезпечення підприємства інвестиційними 

ресурсами у практиці розрізняють два типи фінансування інвестицій: 

внутрішнє; зовнішнє. 

До інвестиційних ресурсів, що формуються на підприємстві із внутрішніх 

джерел, належать власні фінансові ресурси. Основу власних коштів, становить 

капіталізована частина чистого прибутку підприємства та амортизаційні 

відрахування. 

Інвестиційні ресурси підприємства, що формуються із зовнішніх джерел, 

характеризують ту їх частину, яка формується за межами підприємства. Вона 

охоплює залучений зі сторони як власний, так і позиковий капітал. Склад цієї 

групи джерел формування інвестиційних ресурсів досить численний. Зовнішнє 

фінансування забезпечується непрямим шляхом через фінансовий ринок – 

ринок позичкових та залучених капіталів [4, с. 128]. 

Отже, під інвестиційною діяльністю підприємства необхідно розуміти 

організовану діяльність, що здійснюється в реально існуючих у країні умовах 

господарювання за допомогою практичних дій суб’єктів інвестиційної 

діяльності, функції яких полягають у цілеспрямованому процесі знаходження 

необхідної кількості інвестиційних ресурсів, виборі відповідних об'єктів чи 

інструментів для їх вкладання, розробленні і впровадженні поетапної 

інвестиційної програми чи стратегії та забезпеченні ефективної її реалізації з 

метою отримання прибутку та/чи іншого позитивного ефекту. 
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МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ  

В сучасних умовах функціонування ринкової економіки об'єктивно 

зумовлює зростання потреби у страховому захисті усіх суб'єктів ринку. Саме 

наявність такої потреби та реальна можливість її задоволення характеризують 

ступінь розвитку економіки тієї чи іншої країни, дають уявлення про рівень 

захищеності майна її юридичних і фізичних осіб. Створення дієвої системи 

захисту інтересів громадян, підприємців, держави, підтримання соціальної 

стабільності суспільства неможливе без ефективного функціонування ринку 

страхових послуг. 

Страхування майна – галузь страхування, що включає різні види 

страхування юридичних і фізичних осіб, де в якості об'єкта страхування 

виступає майновий інтерес, пов'язаний з володінням, користуванням і 

розпорядженням майном [1]. 

Економічне призначення майнового страхування полягає у відшкодуванні 

збитків, заподіяних страхувальнику внаслідок пошкодження або знищення 

майна при настанні страхових випадків.  

Мета такого страхування – компенсування шкоди. До майнових видів 

страхування також відносять страхування цивільної відповідальності, яке 

здійснюється у формі добровільного страхування.  

За договорами майнового страхуванняможе бути застрахована будь-яка 

частина майна. Юридичні та фізичні особи можуть застрахувати майно як у 

повній його оцінці, тобто за дійсною, реальною вартістю, так і в певній частці 

[1]. 

При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсної 

вартості на момент укладання договору. Під дійсною вартістю майна 

найчастіше розуміється відновлювальна (балансова) вартість. 

Страхувальниками у майновому страхуванні можуть бути юридичні й (або) 

фізичні особи. Залежно від того, хто виступає у ролі страхувальника, ця галузь 

страхування охоплює дві підгалузі:  

1. Страхування майна юридичних осіб (виробничого майна): нерухоме 

http://www.rada.gov.ua/
http://buklib.net/books/35261/
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майно; обладнання; устаткування; транспортні засоби; вантажі; інструменти; 

інше майно підприємств.  

2. Страхування майна фізичнихосіб (особистого майна): будівлі та 

квартири громадян; домашні тварини; транспорт; домашнє майнота майно на 

садибі; інше майно [2, с. 149].  

Фізичні особи найчастіше страхують транспортні засоби, домашнє майно, 

будівлі, квартири (на випадок ремонту), тварин та ін. На думку багатьох 

вітчизняних дослідників, головною проблемою, що перешкоджає збільшенню 

валових страхових премій, є саме недовіра населення до страхових компаній.  

Головними причинами цього є наступні: низький рівень якості страхових 

послуг, незначний обсяг страхових виплат, недосконалість нормативно-

правової бази, неврахування інтересів населення при здійсненні страхування, 

непорядність деяких страхувальників [3]. 

Страхування майна в Україні здійснюється в добровільній і обов'язковій 

формах. Страхування майна фізичних осіб здійснюється в основному в 

добровільній формі, тоді як значначастина майна юридичних осібстрахується в 

обов'язковій формі. Насамперед це стосується тих об'єктів, які мають високу 

вартість та зачіпають майнові інтереси не тільки окремих суб'єктів 

господарювання, але й національні інтереси. B добровільномустрахуванні 

майна на сьогодні найбільш актуально страхування заміської нерухомості – 

котеджів, дачних будинків.  

У перспективі очікується посилення інтересу споживачів страхових послуг 

і до страхування квартир, особливо їх устаткуванню, ремонту. Цепов’язано з 

так званим “ремонтним бумом”, який останнім часом охопив українців: 

ремонтні і обробні роботи стають все більш складними і витратними, тому 

природно, що власник житла хоче гарантувати, що вкладені засоби не підуть 

прахом [4]. 

Отже, першочерговими завданнями для оптимізації розвитку майнового 

страхування в Україні мають стати:  

1) з метою усунення причин можливості низької якості страхових послуг є 

потреба насамперед у розробці та затвердженні Національним банком, 

Уповноваженим органом та Фондом державного майна України національного 

стандарту визначення ліквідної вартості заставного майна (майнових прав), та 

вартості майна з метою страхування;  

2) щоб страховий ринок функціонував стабільно, а страховики були 

спроможні виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками, а також щоб 

була належна керованість страхового підприємництва, недостатньо 

вдосконалювати лише законодавство, що регулює грошовий ринок. Необхідно 

розробляти і впроваджувати систему кодексів, та створення сукупності 

законодавчих актів, які б охоплювали усі сектори ринкової економіки, 

сприялиу порядкуванню взаємовідносин між суб’єктами ринку на всіх фазах 

процесу відтворення;  

3) підвищення ефективності страхової діяльності можливе лише шляхом 

проведення ефективної державної політики, направленої на регулювання 
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страхового ринку в Україні. 
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СУТНІСТЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ  

В умовах ринкової економіки, підтримання платоспроможності на 

належному рівні є надзвичайно важливим завданням для будь-якого 

підприємства. Низька платоспроможність підриває можливості здійснення 

нормального виробничого процесу, позбавляє можливостей залучення 

додаткових фінансових ресурсів внаслідок низької довіри кредиторів та інших 

контрагентів, зумовлює додаткові непродуктивні витрати у вигляді пені та 

штрафів.  

Під платоспроможністю вітчизняні науковці [1-4] розуміють наявність у 

підприємства коштів для погашення ним у встановлений термін і в повному 

обсязі своїх боргових зобов’язань, які випливають із кредитних та інших 

операцій грошового характеру.   

На думку О. А. Бугай, платоспроможність означає наявність у 

підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за 

кредиторською заборгованістю, яка потребує негайного погашення [3]. 

Основними ознаками платоспроможності є наявність у достатньому обсязі 

коштів на розрахунковому рахунку та відсутність задавненої кредиторської 

заборгованості. 

Характерними особливостями платоспроможності як економічної категорії 

є: 

 стан платоспроможності обумовлюється наявним розміром грошових 

активів, але не обмежується ним;  

 платоспроможність – це не тільки здатність термінового погашення 

зобов’язань в момент оцінки за рахунок наявних грошей, а й здатність 

підприємства забезпечувати генерування (утворення) грошових потоків, які за 

обсягами та термінами відповідають зобов’язанням та платіжним потребам 

підприємства; 

 платоспроможність – це не статична (моментна) характеристика. 

http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2140.pdf
http://www.dfp.gov.ua/
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Найбільшу цінність має динамічна платоспроможність;  

 платоспроможність не слід ототожнювати лише з можливістю 

повернення боргів, оскільки платоспроможність передбачає можливість 

здійснення усіх платіжних потреб, які необхідні для нормального процесу 

господарської діяльності;  

 виконання платіжних зобов’язань та потреб може здійснюватись за 

рахунок не тільки власних, але й позикових коштів. Використання останніх не є 

свідченням неплатоспроможності підприємства, якщо воно має потенційні 

можливості обслуговування та повернення позикових коштів [2]. 

Платоспроможність не слід ототожнювати лише з можливістю повернення 

боргів, оскільки платоспроможність передбачає можливість здійснення усіх 

платіжних потреб, які необхідні для нормального процесу господарської 

діяльності.  

Зазначимо, що виконання платіжних зобов’язань та потреб може 

здійснюватись за рахунок не тільки власних, але й позикових коштів. 

Використання останніх не є свідченням неплатоспроможності підприємства, 

якщо воно має потенційні можливості обслуговування та повернення позикових 

коштів.  

Як правило причинами неплатоспроможності бувають: 

 невиконання плану з випуску продукції; 

 недотримання режиму економії, перевитрати по собівартості; 

 недотримання плану прибутків і як результат – нестача власних джерел 

самофінансування; 

 високий процент оподаткування; 

 відвернення коштів у наднормативні запаси сировини, матеріалів, 

готової продукції [3]. 

Для покращання платоспроможності підприємства доцільно 

запропонувати такі заходи: 

1. З метою підвищення платоспроможності підприємства пропонується 

ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів 

матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня 

запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в 

результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та 

зменшення величини неліквідних виробничих запасів. 

2. Аналіз активів підприємства дозволив виявити негативне явище 

збільшення дебіторської заборгованості підприємства. 

3. Крім того для більш підвищення ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємству необхідно планувати свою фінансову діяльність та 

контролювати виконання фінансових планів [2]. 

Отже, платоспроможність підприємства має важливе значення як для всіх 

його контрагентів, а особливо, для кредиторів, та і для самого підприємства, 

формуючи його імідж на кредитному ринку як такого, що може вчасно та в 

повному обсязі розрахуватися за власними зобов’язаннями, робить його більш 

конкурентоспроможнішим, а також привабливим для інших контрагентів щодо 
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співпраці. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

БАНКУ 

Поглиблення негативних тенденцій у функціонуванні вітчизняного 

банківського сектору обумовлює необхідність застосування заходів 

антикризового управління. Здійснення антикризового управління зумовлює 

висока імовірність розвитку кризових явищ, що виникають у процесі діяльності 

будь-якої банківської установи. 

Зазвичай антикризовий менеджмент чи антикризове управління 

розуміється як низка дій, що направлена на подолання кризи та недопущення її 

повторного виникнення. Таким чином, антикризове управління можна 

визначити як систему, виконання якої забезпечить банківській установі 

ефективну та беззбиткову діяльність у майбутньому. За сучасних умов основне 

завдання антикризового менеджменту – профілактика кризових явищ та 

попередження виникнення банкрутства, а подолання кризи є вже другорядним 

завданням антикризового менеджера. 

Узагальнюючи думки різних вчених та науковців можна сказати, що 

антикризове управління – це система заходів спрямована на постійний 

моніторинг ризиків, що можуть призвести до появи кризових явищ та 

сукупність дій, спрямована на подолання кризи у випадку її виникнення. 

Виділяють п´ять етапів процесу управління кризою. 

1. Визначення проблем (прискорені зміни в економіці, політиці, 

технологіях тощо). 

2. Сортування проблем за їхньою значимістю для банку. 

3. Вироблення варіантів стратегій. 

4. Реалізація програми. 
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5. Оцінка програми в питанні досягнення мети. 

Розглянемо існуючі підходи до формування системи антикризового 

управління в банку. Антикризове управління залежно від цілей реалізації 

поділяється на превентивне і реактивне. 

Реактивне антикризове управління характеризується чіткими та 

конкретними цілями, плануванням і впровадженням та базується на незначній 

кількості заходів з метою досягнення до кризового стану банку. 

Превентивне – здійснюється на основі узагальнюючих цілей, які 

формуються на рівні планування. Залежно від особливостей розвитку та стану 

банку, антикризове управління поділяється на попереджувальне, кризове та 

після кризове [2]. 

У визначених випадках рішення про антикризове управління у банку 

приймається центральним банком у вигляді введення тимчасової адміністрації.  

В сучасній практиці банків функціонують підрозділи, які можуть 

передбачити та при застосуванні певних заходів знизити ризик виникнення 

криз – це безпосередньо відділ ризик-менеджменту та служба внутрішнього 

аудиту [3]. 

За результатами проведених досліджень кризових явищ банківського 

сектору у різних країнах можна сказати, що кожна наступна банківська криза 

відрізняється від попередньої. Управлінські рішення, що приймаються для 

подолання кожної кризи не є типовими. Це зумовлене тим, що кожне кризове 

явище залежить від умов виникнення, розвитку середовища, в якому 

функціонує банк, передумов виникнення та напрямку розвитку кризи. Кожна 

нова кризова ситуація вимагає від менеджера нового алгоритму дій, оскільки 

рішення,що прийняті раніше, уже передбачені. 

Отже, антикризове управління банком – це сукупність щораз різних дій та 

рішень, що застосовується керівництвом банку при настанні кризового явища 

задля подолання кризи та збереження платоспроможності банку. 

Загалом, антикризове управління – це постійна робота, спрямована на 

попередження виникнення кризової ситуації. Будь-які кризи не є 

прогнозованими та, навіть за наявності алгоритму подолання кризового 

стану,кожна криза є різною та непередбаченою, має свої причини виникнення 

та способи поширення. Тому дуже важливим виступає так зване «передкризове 

управління», що полягає в аналізі попередніх кризових явищ та способів їх 

подолання, а також профілактика настання наступних. 

Отже, доцільним є формування системи антикризового управління на 

основі внутрішнього контролю банку у взаємозв’язку зі службою ризик-

менеджменту. 
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УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В умовах сьогодення забезпечення належної якості банківських активів є 

одним із найважливіших та пріоритетних завдань розвитку банківської системи 

України й повинно розглядатися у контексті стабільного функціонування 

банківських установ як необхідна умова належного ресурсного забезпечення 

всієї економіки країни. З огляду на це, підвищення якості банківських активів 

набуває особливо важливого значення з позицій забезпечення ліквідності, 

платоспроможності та надійності банку. 

Активні банківські операції є різнорідними за своїм економічним змістом, 

дохідністю, якістю. При цьому основні напрями розміщення є 

високодохідними, але передбачають високі ризики. Частина активів банку на 

безальтернативній основі вкладається в обов'язкове резервування, на 

кореспондентські рахунки банку, що дозволяє йому стабільно працювати, хоча 

й не приносить доходу.  

Обґрунтоване оптимальне розміщення фінансових ресурсів під час 

здійснення активних операцій в сучасних умовах є одним з найважливіших 

принципів забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності та 

ліквідності банку. Це випливає з того, що метою діяльності будь-якого банку є 

одержання прибутку, а тому усі питання, пов’язані з характеристикою даного 

показника мають важливе практичне значення. Незадовільний стан 

прибутковості банку є причиною його неплатоспроможності, погіршення 

ефективності роботи і можливого банкрутства. Разом з тим, надлишкові активи 

банку є перешкодою його ефективного розвитку, що у свою чергу може 

призвести до незапланованих витрат та надлишкових резервів. Тому на даному 

етапі розвитку банківської системи досить гостро постає питання про можливі, 

а головне ефективні шляхи розширення видів активних операцій банків та 

підвищення якості банківських активів. 

У діяльності банку важливим моментом є не тільки формування ресурсів, а 

й ефективне їх розміщення шляхом здійснення банком активних операцій. 

Активні банківські операції покликані забезпечувати підтримку стабільного 

функціонування й розвиток банків та визначають межі їх прибуткової 

діяльності шляхом здійснення різних видів активних операцій. 

Як правило, портфель банківських активів характеризується як 

структурована визначеним чином сукупність активів кредитної організації, 

http://www.bank.gov.ua/document/download?docId=30987028
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цілеспрямовано сформована і постійно керована для досягнення цілей розвитку 

банку з урахуванням особливостей ринкової кон'юнктури. Портфель 

банківських активів – поняття складне оскільки: 

1) по-перше, включає в себе кілька портфелів: кредитний, інвестиційний, 

торговий, грошових резервів, які в свою чергу складаються з різних позик, 

цінних паперів, інших інвестицій банку, в результаті портфель банківських 

активів управляється на рівні банку в цілому і окремих портфелів; 

2) по-друге, є структурованою сукупністю неоднорідних за своєю сутністю 

активів. Портфель банківських активів може складатися з сильно розрізнених 

(іноді навіть діаметрально протилежних) за своїми якісними характеристиками 

(дохідність, ліквідність) елементів. Різниця також стосується способів 

включення активу до складу портфеля і виключення (списання, погашення) з 

нього [3, с. 41]. 

На думку Н. В. Єгорової управління активами включає в себе: управління 

ліквідністю; управління ризиком процентної ставки; хеджування; управління 

валютним ризиком [1]. Отже, управління активними операціями – це складний 

процес, полягає у розподілі фінансових ресурсів банку, виходячи із основних 

пріоритетів банку. Головними критеріями управління є дохідність, ризиковість 

та ліквідність, які в більшій чи меншій мірі переважають. Банківські установи 

повинні дотримуватись відповідної стратегії управління активними операціями, 

виходячи із обраної політики, ухвалювати оптимальні управлінські рішення, які 

приводять структуру активів банку до стану, що дозволяє вирішувати завдання, 

для забезпечення максимальної дохідності сукупного портфеля активів за 

певного мінімального рівня ризику та необхідного рівня ліквідності. 

На думку В. А. Фатуєва та М. А. Бакаєвої управління активами полягає у 

встановленні балансу в комерційному банку між залученням (формуванням 

джерел) і можливістю розміщення фінансових ресурсів з урахуванням їх 

структури. Таким чином основними складовими процесу управління активами 

банку є: оцінка залучених коштів з метою визначення рівня стійкості ресурсної 

бази, яка полягає у визначенні ймовірності надходження залучених коштів на 

рахунки клієнтів відповідно до умов укладених договорів (депозитний ризик); 

оцінки кредитоспроможності позичальника і ефекту від надання йому 

позикової заборгованості (кредитний ризик); визначення ефективних значень 

процентної ставки розміщення ресурсів з урахуванням процентних ставок за 

залученими ресурсами (процентний ризик) [2]. Однак такий підхід, на нашу 

думку є дискусійним, оскільки стосується не лише управління активами 

(розміщенням ресурсів), але й охоплює іншу складову балансу (залучення 

ресурсів). 

Існують різні підходи до управління активами. До основних відносять: 

інтегрований підхід, традиційний та альтернативний підходи. Кожен з даних 

підходів є важливим, але найбільш загальним і універсальним підходом, який 

охоплює практично всі сфери фінансового управління банком є інтегрований. 

Саме він допомагає вирішити проблему оптимізації співвідношення між 

прибутковістю та ризиком банківських операцій.  



173 
 

Традиційний підхід полягає в об'єднанні джерел фінансування. Його 

перевагою є простота та доступність практичного застосування, а головним 

недоліком – виникнення проблем з ліквідністю.  

Альтернативний підхід до управління структурою активів та зобов'язань 

банку, навпаки, базується на диференціюванні джерел фінансування. 

Встановлюється відповідність між конкретними видами джерел та напрямами 

використання ресурсного потенціалу. Кошти, одержані з відносно стабільних 

джерел, таких як строкові вклади, депозити, можуть бути спрямовані на видачу 

довгострокових кредитів та придбання облігацій. 

Практична діяльність банківської системи неможлива без використання 

сучасного інструментарію управління портфелем активів банку, який дозволяє 

реалізувати принципи портфельної теорії в процесі управління активами банку. 

Ефективним інструментом управління банківським портфелем активів є методи 

трансфертного ціноутворення, які дозволяють сформувати раціональну 

структуру портфеля банку з погляду співвідношення доходи–витрати. Для 

оцінювання портфельних ризиків доцільно використовувати VАR–технологій, 

які можна застосувати не тільки до валютних ризиків, алей до ризиків 

кредитного портфеля. Реалізація комплексного підходу до управління 

ліквідністю банку на основі розробленої організаційно-структурної моделі 

управління активами і пасивами дозволяє досягти ліквідного стану банку і 

підвищити достовірність управлінських рішень щодо ліквідної позиції банку. 

Процес управління банківським портфелем активів реалізується за 

допомогою стратегічного, оперативного та фінансового планування. 

Удосконалення організації системи планування та контроль за виконанням 

планів дає змогу банку підвищити ефективність управління банківським 

портфелем активів. Отже, основна ідея концепції управління активами полягає 

в тому, що банки, визнаючи роль сукупного портфеля в одержанні високого 

прибутку за прийнятого рівня ризику оцінюють та аналізують свої активи. 
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підприємствах є низький рівень менеджменту. Істотним чинником, що 

призводить до прийняття неефективних управлінських рішень, є відсутність на 

вітчизняних підприємствах ефективної системи контролінгу та бюджетування. 

Для організації ефективного фінансового менеджменту на підприємстві 

рекомендується створення сучасної системи бюджетування, яка б була 

заснована на розробці і контролі виконання ієрархічної системи бюджетів. У 

контексті підприємств під бюджетом розуміється короткостроковий план, в 

якому відображається алокація (розподіл) ресурсів [1, с. 98]. 

Бюджетування є усвідомленням керівництвом необхідності комплексного 

планування діяльності підприємства. Можна назвати три основні причини для 

ухвалення такого рішення: 

 необхідність упорядкування роботи в цілому і фінансових потоків 

підприємства зокрема; 

 прагнення побачити, до яких наслідків в майбутньому приведуть ті або 

інші дії і передбачувані зміни у функціонуванні підприємства; 

 забезпечення умов досягнення поставленої мети за допомогою розробки 

плану, направленого на таке досягнення, і розділ відповідальності за його 

виконання [2; с. 342 ]. 

В закладах готельного господарства бюджетування є основою: 

- планування та прийняття управлінських рішень; 

- оцінки усіх аспектів фінансового стану підприємства; 

- зміцнення фінансової дисципліни і підпорядкування інтересів окремих 

підрозділів інтересам підприємства загалом та власникам капіталу. 

Впровадження системи бюджетування на підприємстві дозволяє:  

- забезпечити прозорість і передбачуваність потоку коштів, посилити 

контроль керівництва за рухом коштів; 

- збільшити ефективність та одночасно знизити ризик використання 

вільних коштів; 

- посилити контроль за виробничими показниками, доходами і видатками 

як підприємства в цілому, так і окремих структурних підрозділів; 

- консолідувати діяльність усіх структурних підрозділів і спрямувати її на 

досягнення цілей компанії; 

- знижує навантаження на керівників; 

- забезпечує конкурентоспроможність бізнесу, його динамічне зростання; 

- дозволяє отримувати вигоди з нестабільної економічної ситуації. 

Основними позитивними моментами бюджетування є: 

 з моменту впровадження методики бюджетування підвищується 

фінансова обґрунтованість управлінських рішень, що приймаються, на всіх 

рівнях управління; 

 у цілому зростає ефективність використання наявних у розподілі 

підприємства та його окремих структурних підрозділів; 

 використовуючи політику бюджетування, підприємство може більш 

чітко сформулювати потребу у фінансових інвестиціях і кредитах, а також 

інших ресурсах –товарних кредитах за різними напрямами господарської 
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діяльності та видами бізнесу; 

 підвищення рівня керованості підприємства за рахунок посилювання 

фінансової дисципліни, а також за рахунок поєднання стимулювання 

ефективнішої роботи структурних підрозділів на користь всієї організації; 

 зростає можливість чіткої регламентації взаємин між підрозділами [3; с. 

47]. 

Впровадження будь-якої системи управління на підприємстві має бути 

економічно обґрунтованим, бюджетування не є винятком. 

Критерієм виконання бюджету, як правило, служить планований 

фінансовий результат діяльності підприємства, яким може виступати, 

наприклад, чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), або чистий 

прибуток підприємства.  

Отже, бюджетування є найважливішим елементом системи управління 

підприємством, який включає технологію планування, обліку, контролю і 

аналізу фінансових, інформаційних і матеріальних потоків, а також 

отримуваних результатів. Ця технологія охоплює всі функціональні сфери 

діяльності підприємства: маркетинг, адміністрування, управління персоналом, 

виробництво, закупки, продажі тощо і є основним чинником покращення 

організації фінансового менеджменту на підприємстві. 
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Функціонування підприємств сфери обслуговування у сучасних умовах 

пов'язане з великою кількістю ризиків, загроз та небезпек. На передній план 

виходить проблема забезпечення фінансової безпеки підприємства, на рівень 

якої впливають різноманітні чинники. Тому першочергового значення набуває 

побудова комплексної системи фінансової безпеки підприємства, що 

ґрунтується на найважливіших фінансових пропорціях, зокрема на оптимальній 

структурі капіталу. 

Метою нашого дослідження є аналіз та узагальнення теоретичних підходів 

і методів формування оптимальної структури капіталу підприємства сфери 

обслуговування як складової системи його фінансової безпеки. 
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В умовах нестабільності зовнішнього середовища функціонування 

підприємств сфери обслуговування, для яких характерним є ускладнення умов 

господарювання та зростанням конкурентної боротьби між господарюючими 

суб'єктами, їх фінансовий стан не завжди є стабільним, а, отже в майбутньому 

може призвести до банкрутства. Тому головною проблемою підприємств сфери 

обслуговування є забезпечення їхньої фінансової безпеки. Загалом фінансову 

безпеку дослідники розглядають як складову економічної безпеки держави або 

підприємства. Можна виокремити такі сутнісні характеристики фінансової 

безпеки для підприємств сфери обслуговування: 

● фінансова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки 

підприємства; 

● фінансова безпека може бути охарактеризована за допомогою системи 

кількісних і якісних показників; 

● показники фінансової безпеки повинні мати граничні значення, за 

допомогою яких можна судити про ступінь фінансової безпеки підприємства; 

● фінансова безпека забезпечує захищеність фінансових інтересів 

підприємства; 

● фінансова безпека підприємства повинна забезпечувати його розвиток і 

стійкість. Показником розвитку підприємства виступає ріст його теоретичної 

вартості, а показником стійкості – фінансова рівновага підприємства. 

Забезпечення фінансової безпеки підприємства – це процес запобігання 

будь-яким збиткам від негативних впливів внутрішніх і зовнішніх чинників за 

рахунок створення фінансових передумов для стабільного і максимально 

ефективного функціонування підприємства у теперішньому та майбутньому 

періодах. Таке бачення фінансової безпеки виходить з того, що ефективне 

функціонування та розвиток підприємства, а, отже, і фінансова безпека 

визначаються певними параметрами його фінансового стану, фінансовими 

пропорціями, однією з яких є оптимальна структура капталу підприємства. 

Взаємозв'язок структури капіталу підприємства з його фінансовою 

безпекою полягає в тому, що надання переваги тому чи іншому джерелу 

фінансування впливає на поточний і майбутній стан підприємства.  

Ефективність фінансово-економічного механізму управління капіталом 

підприємств сфери обслуговування знаходить відображення в оптимальній 

структурі капіталу,сформованій таким співвідношенням джерел, за якого 

максимально зростає дохідність (рентабельність) капіталу підприємства. В 

основу системи управління капіталом покладено концепцію його структури. 

Ефективне функціонування підприємств ґрунтується на правильно обраній та 

сформованій структурі капіталу, врахуванні нових підходів до визначення 

окремих понять і категорій, розроблення та обґрунтування показників, що їх 

характеризують, і відповідають умовам реальної економіки. 

Метою, яку ставить перед собою підприємство під час визначення шляхів 

управління капіталом, є забезпечення добробуту власників підприємства в 

поточному та перспективному періодах, тобто досягнення певного рівня 

прибутковості або зростання ринкової вартості капіталу. Рішення керівництва 
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підприємства стосовно вибору джерел фінансування формується під впливом 

низки об'єктивних і суб'єктивних факторів, які лягають в основу методів 

оптимізації структури капіталу: 

1) оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня 

фінансової рентабельності, яка передбачає використання механізму 

фінансового левериджу; 

2) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості, 

заснована на попередньому оцінюванні вартості власного і залученого капіталу 

і багатоваріантних розрахунках середньозваженої вартості капіталу; 

3) оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня 

фінансових ризиків, пов'язана з процесом диференційованого вибору джерел 

фінансування різних складових активів підприємства. 

На сьогодні не існує єдиного оптимального підходу визначення 

співвідношення структурних елементів капіталу для різних підприємств. Тому 

виникає потреба у процесі оптимізації структури капіталу дослідження питання 

порядку встановлення цільової структури капіталу підприємства з урахуванням 

економічного середовища, сфери і галузі діяльності. Здійснюючи процес 

оптимізації структури капіталу, варто враховувати вплив безлічі як внутрішніх, 

так і зовнішніх чинників. До внутрішніх чинників можна віднести: рівень та 

динаміку прибутковості підприємства, масштаби та темпи зростання обсягів 

продажу, напрям виробничо-господарської діяльності, структура активів 

підприємства, необхідність істотного розширення розмірів бізнесу або 

реалізації масштабного інвестиційного проекту.  

До зовнішніх чинників, що впливають на оптимізацію структури капіталу, 

можна віднести: податкову політику у країні, стан фондового ринку, загрозу 

банкрутства, різний організаційно-правовий статус з урахуванням галузевої 

належності, розмірів і виробничої структури.  

Отже, під час розроблення фінансової політики підприємств сфери 

обслуговування необхідно вибрати таку структуру капіталу, яка за найнижчої 

вартості капіталу дасть змогу збільшити ринкову вартість економічної одиниці. 

Оптимальною є така структура капіталу, яка дасть змогу звести до мінімуму 

середньозважену вартість капіталу і, водночас, підтримати кредитну репутацію 

фірми на рівні,який дає змогу залучити нові капітали на прийнятних умовах. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ГРИВНІ 

Українська гривня – це не тільки грошовий знак, а й наша історія, та наш, 

загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм. Найменування 

грошової одиниці виникає, як правило, історично. Навіть коли молоді держави 

створюють нові грошові системи, назви для своїх грошових одиниць 

(національних валют) вони шукають у своїй історії чи в історії корінної нації 

відповідної країни. Так, зокрема, вчинила Україна. Нову національну валюту 

рішенням Верховної Ради України названо гривня. Вона пройшла довгий і 

складний шлях розвитку, для того щоб сьогодні мати статус національної 

грошової одиниці України [1, с. 8]. 

Сучасна гривня пройшла довгий та складний шлях задля того, щоб 

сьогодні вона могла бути національною грошовою одиницею України. У 

своєму розвитку вона мала кілька етапів, кожен з яких характеризується 

певними особливостями. На території України за різних часів в обігу 

знаходились такі монети: карбованець, шаг, гривня.  

Гривня – грошово-вагова і лічильна одиниця Київської Русі. Ця назва на 

думку лінгвістів походить від слів «грива», «загривок» і пов’язана з прикрасою 

у вигляді обруча, який носили на шиї. Такі прикраси були широко 

розповсюджені у слов’ян, фіно-угорців і інших народів. Згодом це слово 

отримало нове значення і стало відповідати певній кількості цінного металу. 

Гривні приходили на зміну монетам і, подібно останнім, повинні були стати 

стандартними, інакше це призвело б до великих трудностей у торгівлі - кожен 

раз доводилось би зважувати кожен злиток. Зупинимося на Київській гривні, 

яка оберталась на нинішній території України. Перші стандартні срібні гривні 

власного виготовлення з’явились у Києві у кінці ХІ століття. Це були 

шестикутні зливки срібла вагою 160 грамів. В обороті вони були майже до 

середини ХІІІ століття, а точніше до початку монгольського нападу [1, с. 9].  

Слово «гривня» часто знаходять у пам’ятках писемності Київської Русі. 

Воно мало два шляхи розвитку. Російською мовою воно мало закінчення «–а», 

українською – «-я». Наразі наукові організації України вважають, що слово 

«гривня» і «гривна» різні. Одне означає грошову одиницю Древньої Русі, інше 

– сучасну українську грошову одиницю. На думку цих організацій, слово 

«гривня» російською мовою не перекладається, так як і не перекладаються 

«крона» і «ліра». Про вартість гривні можна казати, судячи із джерел Руської 

Правди – древнього документу, в якому були прописані законоположення, 

основані на народних звичаях, складені Київським князем Ярославом Мудрим. 

Так, у ньому сказано, що гривня мала свою «розмінну монету» - при Ярославі у 

гривні було 20 ногат і 50 резан. Але однозначного трактування цих понять 

учені і досить не можуть знайти [2, с. 22].  
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Наступним етапом розвитку української гривні були часи УНР і 

Директорії. Третім універсалом Українську Народні Республіку, запровадила в 

Україні нову національну валюту. Первісною такою валютою було визначено 

український карбованець, вартістю 17,424 долі золота. В тому ж році було 

надруковано перший грошовий знак УНР – купюру вартістю у 100 карбованців. 

Після введення купюри в обіг майже одразу ж було зафіксовано випадки її 

фальшування. З огляду на те, а також на деякі політичні причини Центральна 

Рада 1 березня 1918 року прийняла закон про запровадження нової грошової 

одиниці  гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця.  

Протягом 1918 року в Берліні було надруковано грошові знаки у 2, 10, 100, 

500, 1000 і 2000 гривень. Ескіз першої купюри, оздобленої досить простим 

геометричним орнаментом, виконав Василь Кричевський, трьох наступних  

Георгій Нарбут. Гривневі купюри Нарбута відзначалися вишуканим  

оформленням. Так, в ескізі 10-гривневої купюри Нарбут використав орнаменти 

українських книжкових гравюр XVII століття, 100-гривневої  зображення 

робітника з молотом і селянки із серпом на тлі розкішного вінка з квітів і 

плодів, 500- гривневої  свою улюблену алегорію «Молода Україна» у вигляді 

опроміненої дівочої голівки у вінку.  За часів правління Скоропадського на 

Україні знову відновилася грошова одиниця української держави – 

карбованець, який поділявся на 200 шагів. Було виготовлено ескізи купюр у 10, 

25, 50, 100, 250 та 1000 карбованців. З цих купюр Георгієві Нарбутові, який 

очолив утворену при гетьмані «Експедицію з заготовлення державних паперів», 

належав ескіз лише 100-карбованцевого знаку, де він використав портрет 

Богдана Хмельницького, індустріальні мотиви та створений ним самим проект 

герба Української Держави зі сполученням символів «тризуб» та «козак з 

мушкетом». Ескізи інших купюр, що не визначалися високим художнім рівнем 

і виглядали досить еклектично, виготовили І. Золотов, І. Мозалевський, О. 

Богомазов і інші графіки [2, с. 24].  

Після проголошення незалежності, у серпні 1991 року, почалася 

безпосередня робота з виготовлення українських грошей за двома напрямами: 

розробка дизайну та виготовлення купюр і монет. Дизайн гривень був 

розроблений українськими художниками Василем Лопатою та Борисом 

Максимовим під безпосереднім керівництвом В.П. Матвієнка. Вже в вересні 

1991 року, після розгляду і схвалення Верховною Радою, був запланований 

випуск банкнот номіналами 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 гривень [3, с. 12]. 

25 серпня 1996 року в засобах масової інформації було оголошено Указ 

Президента України Леоніда Кучми "Про грошову реформу в Україні". 

Відповідно до Указу Президента України грошова реформа в нашій державі 

проводилася з 2 до 16 вересня 1996 року. У перший же день реформи за 

встановленим курсом було перераховано у гривні ціни, тарифи, оклади 

заробітної плати, стипендії, пенсії, кошти на рахунках підприємств, установ та 

організацій, а також вклади громадян. Карбованцеві вклади населення було 

перераховано у гривні за курсом 100000 карбованців за одну гривню без будь-

яких обмежень і конфіскацій з вільним їх використанням у гривнях. Протягом 
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15 днів – від 2 до 16 вересня 1996 року – в готівковому обігу одночасно вільно 

використовувалися як гривні, так і карбованці з поступовим вилученням 

останніх [1, с. 10]. 

Після 16 вересня 1996 року приймання карбованців у всі види платежів 

було припинено, і єдиним законним засобом платежу на території України з 

цього моменту стала гривня. З початку реформи всі видачі готівки з кас банків 

(у тому числі для виплати заробітної плати, пенсій та інших доходів), 

безготівкові розрахунки здійснювались тільки у новій національній валюті. 

Грошова реформа в Україні стала надзвичайною подією для нашої держави, в 

результаті якої було створено один з невід'ємних атрибутів державності – 

національні гроші. Зарубіжні аналітики вітали здійснення грошової реформи у 

нашій державі, розглядаючи введення української валюти – гривні – як 

свідчення початку стабілізації української економіки [3, с. 4]. 

На сьогодні українська гривня є національною валютою нашої 

держави,вона несе у собі історію України, на її купюрах зображено видатних 

людей, які зробили неоціненний внесок в нашу історію.Гривня пройшла 

складний шлях,але в кінці отримала винагороду. Тепер вона – одна із основних 

категорій, які визначають стан економіки нашої країни, відіграючи при цьому 

важливу роль у добробуті населення. Крім того, українська гривня визнана 

найкрасивішою у світі. До такого висновку прийшли швейцарські фінансисти 

на щорічному засіданні комісії з естетики Міжнародного Фінансового Банку 

(IFB). Отже, гривня – надбання українського народу, яке відіграє важливу роль 

як в економічній сфері, так і у соціальній. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І 

ПАСИВАМИ БАНКУ 

У сучасній міжнародній практиці управління активами і пасивами є 

одним із фундаментальних понять фінансового менеджменту банку і 

становить складну та багатопланову проблему. В теорії банківської справи 

управління активами і пасивами (УАП) визначається як скоординоване 

управління банківським балансом, що враховує альтернативні сценарії зміни 

ставки відсотка і ліквідності. 

Зміст УАП полягає в тому, що воно об'єднує сформовані протягом 

декількох десятиліть окремі методи управління портфелем в один 
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скоординований процес. Таким чином, основне завдання УАП - це 

скоординоване управління всім балансом банку [2]. 

Основні складові УАП змінюються залежно від того, на який час вони 

плануються. У короткостроковій перспективі акцент робиться на фінансові 

показники діяльності банку, такі як: чиста процентна маржа (ЧПМ), чистий 

процентний дохід (ЧПД) або дохід на акцію (ДНА). У довгостроковій 

перспективі акцент переноситься на ринкову оцінку власного капіталу. 

З погляду стратегічного планування довгострокове УАП може бути 

виражене як підтримання конкурентоспроможного рівня прибутковості 

активів і прибутковості капіталу. 

Отже, комплексна політика управління активами і пасивами повинна 

враховувати наступне: 

- стабілізацію або збільшення чистого процентного доходу; 

- стабілізацію або збільшення ринкової вартості кредитної організації; 

- контроль над витратами, не пов'язаними з виплатою відсотків [1, с. 12]. 

Концепція УАП з'явилася в результаті подальшого розвитку стратегії 

управління спредом. При цьому була розроблена стратегія управління 

пасивами, мета якої - встановлення єдиного контролю як над джерелами 

коштів банку, так і над активами. Головними важелем управління стали ціни, в 

тому числі значення процентної ставки, а також інші умови, які банк 

пропонував вкладникам і кредиторам, щоб забезпечити бажаний обсяг, 

структуру і витрати коштів. Зіткнувшись з підвищеним попитом на кредитні 

ресурси, банк міг просто  

Технологія управління пасивами безперервно розвивалася, але одночасно 

й проявилася тенденція до мінливості процентних ставок і в кінцевому 

рахунку до збільшення ризиків. Це сформувало більш збалансований підхід до 

управління активами і пасивами, який є переважаючим в банківській 

діяльності. 

Для досягнення банком довгострокових і короткострокових цілей його 

розвитку керівництво повинне в максимально можливій мірі контролювати 

обсяг, структуру, прибуток або витрати як активів, так і пасивів. Політика 

банку повинна розроблятися так, щоб максимізувати дохід і мінімізувати 

вартість банківських послуг як за активами, так і за пасивами. 

Спільне управління активами і пасивами дає банку інструментарій для 

захисту депозитів і позик від впливу циклів ділової активності і сезонних 

коливань, а також сприяє отриманню коштів для формування портфелів 

активів. Суть управління активами і пасивами полягає у формуванні стратегій 

і проведенні заходів, які приведуть у відповідність структуру балансу банку. 

При управлінні активами і пасивами необхідно враховувати, що такі 

заходи, як відкриття нових ліній обслуговування або зміна цін, можуть 

сприяти як збільшенню, так і зниження прибутків банку, а також мати інші 

непередбачувані наслідки. Управління структурою балансу повинно служити 

для досягнення цілей організації, а не бути самоціллю. 

Існує кілька інструментів, за допомогою яких здійснюється управління 
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активами і пасивами банку. Це чиста процентна маржа, тривалість (або 

середньозважений термін погашення) боргу, дисбаланс чутливих до зміни 

процентних ставок активів і пасивів (геп), крива прибутковості. 

Під час формування аналітичного інструментарію має бути здійснений 

перехід від традиційного одновекторного аналізу, в процесі якого оцінюється 

тільки прибуток, до аналізу управлінських рішень в координатах "дохідність - 

ризик ".В сучасному світі, де ризиковість діяльності повсякчас зростає, такий 

підхід до визначення ефективності управлінських рішень знайшов широке 

застосування у міжнародній банківській практиці. 

Спираючись на теоретичні засади системного підходу, вважаємо 

найбільш обґрунтованим розглядати управління активами і пасивами як 

загальну методологічну концепцію, згідно з якою формується філософія 

управління сучасним банком. Сутність даної концепції полягає в 

скоординованому управлінні фінансами банку, в процесі якого через 

узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між 

активними і пасивними операціями досягається декілька цілей, таких, як 

підвищення прибутку, зниження ризиків, аналіз і контроль за ліквідністю, 

управління спредом тощо. В подібному трактуванні концентровано 

відображається внутрішня єдність всіх аспектів фінансової діяльності банку, 

коли жодна мета, наприклад, зниження ризику чи підвищення прибутків, 

жодна фінансова операція не може розглядатися ізольовано, оскільки є 

елементом інтегрованої системи управління. Концепція інтегрованого 

управління активами і пасивами надає реальні можливості вирішення 

проблеми оптимізації співвідношення між прибутковістю і ризиком, яка в 

сучасній банківській справі є, по суті, наріжним каменем всього процесу 

управління банком. 

У найбільш широкому розумінні інтегрований підхід до управління 

активами і пасивами включає не тільки концептуальні засади, а й систему 

категорій, аналітичні показники, інструменти, техніку та методику аналізу, 

засоби прогнозування та планування, стратегію і тактику управління, що 

ґрунтуються на фундаментальній ідеї спільного регулювання грошових 

потоків і об'єднують управління банківськими портфелями в один узгоджений 

процес. Концепція реалізується через сукупність таких методів фінансового 

управління банком, як структурне балансування, управління гепом, управління 

ліквідністю, імунізація, хеджування, страхування, управління спредом та ін. 

Застосування кожного із методів передбачає наявність певного аналітичного 

інструментарію досліджень, до складу якого включаються категоріальний 

апарат, система аналітичних показників, моделі факторного аналізу та 

кількісні методи аналізу [3]. 

Отже, дослідження основних засад та особливостей управління активами і 

пасивами установ за своєю значимістю і актуальністю є одним з головних 

питань банківського менеджменту. Проте, як свідчить практика сучасних 

фінансових відносин в Україні, для здійснення ефективної діяльності банкам 

необхідно вирішувати дилему ліквідності та прибутковості, оскільки за умов 
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високої ризиковості ринкового середовища фінансова стійкість банку залежить 

від забезпечення прибуткової діяльності, вибору раціонального варіанта 

розміщення ресурсів, можливості оцінювати та контролювати ризики. 
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РОЗВИТОК  ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ 

У світі немає країни, яку б в останні десятиліття тією чи іншою мірою не 

торкнулася інфляція. Наслідки інфляції складні й різноманітні. Високий її 

рівень перетворюється на серйозну перешкоду для виробництва, спричинює 

економічну і соціальну напруженість у суспільстві.  

Так у 1991 р. інфляція склала 390% за рік, у 1992 р. – 2100%, а в 1993 р. – 

10256% за рік. Цей рік став піком інфляційного процесу. Надалі вона почала 

помітно падати і склала в 1994 р. – 501%, у 1995 р. – 281,7%. У 1996 р. – 

139,7%, у 1997 р. – 110,1%, у 1998 р. – 120%, у 1999 р. – 119,2%, у 2000 р. – 

125,8%, у 2001 р. – 106,1%, у 2002 р. – 99,4%, у 2003 р. – 108,2%, у 2004 р. – 

12,3%. Проте за роки незалежності інфляція в країні так і не набула 

стабільності. Так, за підсумками 2015 року рівень інфляції в Україні перевищив 

показники інших країн, що увійшли до світового рейтингу країн за темпами 

інфляції, складений американським ЦРУ. За рік інфляція в країні зросла в 

півтора рази - до 49%.Відзначається, що наша країна посіла 225 місце в списку. 

Однак на 226-й позиції значиться Венесуела, показники якої в рейтингу не 

вказані. Серед найближчих сусідів України - Південний Судан (41%), Сирія 

(33,6%) та Ємен (30%) [1]. 

Уже сьогодні Національний Банк України,оцінюючи стан інфляції за 

січень 2017 року, надає такі показники: 

1) споживча інфляція очікувано прискорилася до 12,6% р/р з 12,4% р/р у 

грудні 2016 року, а ціни за січень збільшилися на 1.1%. Вже надалі 

Національний банк очікує на уповільнення інфляції до 9,1% на кінець 2017 

року; 

2) базова інфляція в січні прискорилася до 6,2% р/р (у місячному вимірі 

становила 0,4% м/м). Як пояснює НБУ, це відбулося внаслідок послаблення 

курсу гривні наприкінці минулого року та на початку 2017 року, що зумовило 

подорожчання окремих імпортованих товарів (транспортні засоби, окремі види 

техніки, товари особистого догляду тощо);  

3) прискорилося зростання ціни на продукти харчування з високим 

http://ua-referat.com/390-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ua-referat.com/120-%D0%BC%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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ступенем оброблення (до 5,9% р/р), що, крім збільшення інших виробничих 

витрат, пов’язано із вторинними ефектами від зростання цін на окремі сирі 

продукти, зокрема молоко;  

4) підвищилася вартість послуг закладів громадського харчування та 

готелів, що може бути відображенням зростання витрат на оплату праці; 

5) зростання цін і тарифів, що регулюються адміністративно, прискорилося 

до 35,9% р/р (за місяць становило 1,1% м/м). Основним чинником такого 

прискорення стало підвищення плати за проїзд в автодорожньому 

пасажирському транспорті внаслідок зростання собівартості, у тому числі через 

підвищення вартості палива;  

6) ціни на паливо прискорили зростання до 24,5% р/р (збільшилися на 2,8% 

м/м). Це відображало підвищення цін на нафту на світових ринках та 

послаблення гривні наприкінці 2016 року та в першій половині січня 2017 року 

[2]. 

Науковці вважають, що закономірністю сучасних інфляційних процесів є 

їх взаємозв’язок із податковою політикою, якої дотримується уряд країни. 

Податкова політика будь-якої держави може переслідувати регулюючу або 

фіскальну мету. При стагфляції вирішальним напрямком бюджетної політики 

повинно стати стимулювання приватного підприємництва і збільшення 

заощаджень населення; за таких умов ефект від створення противаги 

інфляційним процесам компенсує попередні податкові втрати держави. 

Зростання рівня інфляції в Україні постійно посилюється незбалансованістю 

державних доходів та витрат, наявністю дефіциту бюджету; широким 

використанням внутрішніх запозичень з метою покриття бюджетного дефіциту; 

що призводить до збільшення грошової маси в обігу, а отже, стимулює 

підвищення цін; зростання маси кредитних ресурсів в обігу внаслідок 

розширення кредитної системи; випуск в обіг не повністю контрольованих 

державою платіжних засобів (наприклад, облігацій внутрішньої державної 

позики) [2]. 

Проаналізувавши стан ринку України можна дійти висновку, що 

інфляційні очікування в Україні погіршились. Зростання рівня інфляції в 

Україні зумовлене низкою факторів, серед яких: зростання цін на продукти 

харчування; підвищення цін виробників; зростання як світових, так і 

внутрішніх цін на ресурси, що зумовлює імпортовану інфляцію; підвищення 

вартості послуг, зокрема у сфері житлово-комунального господарства, 

транспорту; підвищення рівня доходів населення, що зумовлено зростанням 

заробітної плати, споживчого кредитування [2]. 

Інфляція властива більшості економічно розвиненим країнам світу і є 

основною проблемою в країнах що розвиваються. Саме тому вона має бути 

важливим об’єктом державного регулювання. В його основі лежить 

антиінфляційна політика, головними складниками якої є виважена грошово-

кредитна політика, впорядкування державних фінансів, прозорого і 

конкурентного доступу до ресурсів, забезпечення рівності прав власників.  

Навіть найважчі кризи закінчувалися, як правило оновленням економіки і 
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її піднесенням. Тому більшість дослідників вважає кризи переломним 

моментом в науково-технічному, соціальному, політичному і економічному 

розвитку. 
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ 

ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Розвинута банківська система є необхідною умовою нормального 

функціонування економіки, тобто функціонування суб'єктів господарської 

діяльності та державного бюджету. Лише через досконалу банківську систему 

можна здійснити реструктуризацію економіки в цілому. Без залучення коштів 

населення у банківський сектор неможлива фінансова санація підприємств, які 

потребують фондів для функціонування і реструктуризації. 

Банківська система – це законодавчо визначена чітко структурована і 

субординована сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитні і 

фінансові операції на професійній основі і функціонально взаємопов´язані в 

самостійну економічну структуру [1]. 

Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» банківська 

система України має бути дворівневою, функціонувати заради безперебійного 

задоволення потреб економіки країни, забезпечення суспільного нагляду і 

регулювання банківської діяльності. В дворівневій банківській системі перший 

рівень займає Національний Банк України, емісійний центр, який є банком 

банків і обслуговує лише банківські установи й урядові структури, а другий 

рівень складають всі комерційні банки.  

Специфіка банківської системи проявляється в її функціях, а саме: а) 

створення грошей і регулювання грошової маси; б) трансформаційна функція; 

в) стабілізаційна функція. 

Функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в тому, 

що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або 

зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. У виконанні цієї функції 

беруть участь усі ланки банківської системи (НБУ і комерційні банки), вона 

стосується всіх напрямів банківської діяльності. 

Трансформаційна функція полягає в тому що банки, мобілізуючи вільні 

кошти одних суб’єктів господарювання і передаючи їх іншим суб’єктам, мають 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58162
http://biz.nv.ua/ukr/economics/tsru-sklalo-rejting-krajin-za-rivneminfljatsiji-ukrajina-posila-ostannje-mistse-105924.html
http://biz.nv.ua/ukr/economics/tsru-sklalo-rejting-krajin-za-rivneminfljatsiji-ukrajina-posila-ostannje-mistse-105924.html
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можливість змінювати (трансформувати) величину й терміни грошових 

капіталів та фінансові ризики. 

Стабілізаційна функція забезпечує сталість банківської діяльності та 

грошового ринку. Враховуючи, що для банківської діяльності характерні високі 

ризики, що банки працюють в умовах постійної і підвищеної загрози втрати 

грошей та банкрутства, боротьба з ризиками є важливим завданням не лише 

окремих банків, а й усієї банківської системи [2].  

Банки (в економічному аспекті) – це фінансові інститути, що акумулюють 

грошові кошти та різноманітні нагромадження, надають кредити, здійснюють 

грошові розрахунки, операції із золотом та дорогоцінними металами, 

забезпечують обіг грошей і цінних паперів та виконують інші функції [3]. 

Серед ключових питань, з якими українські банки стикатимуться на 

сучасному етапі в своїй поточній діяльності, слід виділити такі: 

  перехід до системи постійного контролю ліквідності та введення нового 

порядку регулювання діяльності комерційних банків з боку НБУ; 

  впровадження системи регулярної оцінки ефективності діяльності 

комерційних банків та визначення рейтингових показників; 

  реформування механізму оподаткування банківської діяльності; 

  вдосконалення системи фінансового оздоровлення комерційних банків; 

Найважливіші проблеми, що мають бути вирішені в ході реформування 

банківської системи України є наступні: 

  високий ступінь невідповідності між формами власності та рівнями 

ефективності діяльності в банківській та виробничо-промисловій сферах; 

  низький рівень капіталізації – нарощування обсягів капіталу та активів 

для українських банків є об’єктивною необхідністю; 

  нераціональна територіальна структура – висока концентрація банків; 

  низький рівень прибутку та високий рівень ризиків – на думку провідних 

аналітиків, основними ризиками банківської системи України на даний момент 

є погіршення платоспроможності позичальників фінансових установ, що 

пов’язано зі складною політичною та економічною ситуацією; 

  недостатність правової бази в області фінансової діяльності в цілому 

(захист інтересів клієнтів, механізм банкрутства, злиття банківського та 

промислового капіталу, трастові операції, венчурний бізнес, небанківські 

фінансово-кредитні інститути); 

  незначна участь іноземного капіталу, іноземних банків та їх філіалів, що 

істотно обмежує притік іноземних інвестицій. 

  неформальна (тіньова) економіка.З проблемою тінізації економічних 

процесів стикаються майже всі країни світу. Як вважають експерти, обсяги 

тіньового сектора в економічно розвинених країнах світу утримуються на рівні 

5-15% ВВП. Виникнення військового конфлікту на території України, 

фінансова дестабілізація, зростання панічних настроїв економічних агентів та 

посилення адміністративного тиску призвели до формування безпрецедентно 

високого рівня тіньової економіки – 42% від обсягу ВВП [2]. 

Завдяки розширенню присутності іноземних банків в Україні 
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інтенсифікується розвиток якісно нового фінансово-економічного середовища, 

головну роль в якому відіграватимуть іноземні банки та іноземна валюта. Це 

створює загрозу реалізації внутрішніх і зовнішніх стратегічних завдань, які 

стоять перед українською економікою. Раціональна стратегія державного 

управління процесом входження іноземних банків в Україну полягає в тому, 

щоб максимально інтегрувати їх в українську економіку, орієнтуючи на 

виконання пріоритетних національних завдань. У зв'язку з цим основним 

завданням має стати удосконалення механізмів розподілу ресурсів, та 

переорієнтація з використання адміністративних важелів стримування експансії 

іноземного банківського капіталу на зміцнення конкурентоспроможності 

української банківської системи шляхом максимальної компенсації відсутності 

у неї переваг, якими володіють іноземні банки [4].  

На стан банківської системи впливають численні фактори – зовнішні, 

внутрішні, економічні, неекономічні, викликаючи велику кількість серйозних 

проблем, які стоять на заваді підвищення конкурентоспроможності 

банківського сектору в Україні. 

Проте проблеми, які стоять перед українськими банками, не є 

неподоланними. Вони потребують лише формалізації і цілеспрямованої роботи 

як органів державної влади, так і самих комерційних банків. Професіоналізм і 

накопичений практичний досвід більшої частини теперішніх працівників 

банківської сфери дозволяють сподіватися, що з часом в Україні сформується 

повноцінна банківська система, яка буде здійснювати сприяння активному 

ринковому розвитку економіки країни. 

Планомірне і послідовне впровадження у масштабах країни комплексу 

запропонованих заходів може прискорити розвиток банківської системи, 

створивши реальні передумови для виникнення на фінансових ринках 

повноцінного конкурентного середовища та формування конкурентоздатності 

банківського сектора на світовому рівні. 
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рейдерські захоплення та поглинання, корпоративні конфлікти, конкурентна 

боротьба, фіктивне підприємництво,розкриття комерційної таємниці та інші 

правопорушення у сфері підприємницької діяльності, вимагає формування в 

системі менеджменту такої складової, яка зможе адекватно реагувати на 

виклики зовнішнього середовища та протидіяти загрозам, длястабільного 

функціонування підприємства. Саме така ситуація є передумовою створення 

системи фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Головною умовою, яка забезпечує успіх у функціонуванні та розвитку 

суб’єктів господарювання і економіки загалом, виступає фінансово-економічна 

безпека на всіх рівнях управління. Недостатня увага до проблем забезпечення 

достатнього рівня фінансово-економічної безпеки підприємств є проблемою, 

що не дає змоги створити і підтримувати належні умови для покращення і 

підвищення економічної ефективності підприємницької діяльності, а також 

провокує загрозу щодо функціонування та розвитку підприємництва. 

Фінансово-економічна безпека підприємства спрямована на створення 

відповідних умов для виявлення та подолання кризових явищ у діяльності 

підприємства з метою реалізації поставлених ним статутних цілей і завдань [1, 

с. 78]. 

Досягнення та підтримка бажаного рівня економічної безпеки в заданих 

межах дає змогу підприємству не тільки зберегти свою частку ринку або 

досягти зростання вартості підприємства, але й отримати перевагу над 

конкурентами, підвищити конкурентоспроможність своєї продукції. Наявність 

надійної системи безпеки на підприємстві дає можливість швидко виявити і 

локалізувати будь-які загрози його діяльності [4, с. 27]. 

Управління економічною безпекою підприємства спрямоване на виконання 

таких завдань: 

- встановлення системи фінансових інтересів підприємства, які потребують 

захисту в процесі функціонування підприємства, зокрема пошук ефективних 

методів максимізації ринкової вартості підприємства; 

- ідентифікація та прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз реалізації 

фінансових інтересів підприємства; 

- забезпечення ефективної нейтралізації загроз фінансовій безпеці 

підприємства [4, с. 70].  

Для виконання вищезазначених завдань у практиці управління 

використовують такі основні групи методів: організаційно-розпорядчі 

(адміністративні), економічні, соціально-психологічні [3], інституційно-правові 

та інформаційні. Методи розкривають шляхи протидії реальним та потенційним 

загрозам, небезпекам та ризикам в конкретних умовах та у визначений термін 

часу (рис. 1). 

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи передбачають прямий 

вплив на об’єкт управління, базуються на використанні адміністративної влади 

та примусу (накази, розпорядження, інструкції, правила тощо) та створюють 

передумови для використання економічних методів. 

Економічні методи характеризуються непрямим впливом на об’єкт 
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управління через його економічні інтереси та створюють матеріальну 

мотивацію для осіб, які відповідальні за стан (рівень) фінансово-економічної 

безпеки підприємства.  
 

 
Рис. 1. Методи управління фінансово-економічною безпекою підприємства 
Джерело: [2, с. 79] 

 

Соціально-психологічні методи доповнюють організаційно-розпорядчі і 

економічні методи, базуються на закономірностях функціонування людської 

психіки та впливають на мотиви соціальної поведінки людини.  

Інструментами інституційно-правових методів виступають: створення 

відділу економічної безпеки та його імплементація в організаційну структуру 

управління підприємством; виділення сектора економічної безпеки в межах 

юридичного відділу.  

Інформаційні методи передбачають створення механізму оперативного 

реагування на загрози інформаційній безпеці та поширення негативної 

інформації про підприємство.  

Керівництво кожного підприємства повинно формувати власну стратегію 

забезпечення економічної безпеки, яка буде спрямована на попередження і 

подолання усіх загроз реалізації фінансових інтересів підприємства шляхом 

комплексного застосування усіх п’яти груп методів управлінського впливу.  

Враховуючи сучасну загальнодержавну обстановку, яка характеризується 

високим рівнем фінансово-економічної нестабільності, доречними є 

застосування таких заходів, як: 

 формування фондів економічного стимулювання;  

 формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;  

 розробку системи правил та режимів безпеки; 

 використання гнучких моделей заробітної плати; 

 створення інструкцій про матеріальну відповідальність та захист 

комерційної таємниці; 

 використання сучасних технологій захисту інформації (систем кодування 

і шифрування). 

Отже, механізм управління економічною безпекою підприємства має 

базуватися на умовах прозорості своєчасності і обґрунтованості, що дозволить 

нейтралізувати негативний вплив існуючих та потенційних ризиків і загроз на 

його діяльність. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ 

БАНКУ 

В умовах сьогодення проблема валютного ризику перетворилась у 

невід’ємну частину щоденної діяльності банків і корпорацій, що 

орієнтуються на міжнародні операції. З одного боку, транснаціональні банки 

(ТНБ) і корпорації постійно розширяють свою закордонну діяльність і все 

більша частина їх операцій проводиться в іноземних валютах. З іншого боку, 

різко зросли коливання валютних курсів і ускладнилось їх прогнозування. В 

зв’язку з цим зросла залежність кінцевих фінансових результатів від 

валютного ризику. 

Головним чинником валютних ризиків є коротко- та довгострокові 

коливання обмінних курсів, що залежать від попиту й пропозиції валюти на 

національних і міжнародних валютних ринках.  

У довгостроковому періоді визначальну роль відіграє загальний 

економічний стан країни, рівень виробництва, збалансованість основних 

макроекономічних пропорцій, обсяги зовнішньої торгівлі тощо, а в 

короткостроковому – збалансованість окремих ринків і загальний стан 

ринкового й конкурентного середовища. Коливання кількісних показників 

окремих чинників та їх певне співвідношення відіграють вирішальну роль у 

змінах валютних курсів, а тому можуть мати суттєвий вплив на характер 

виникнення і рівень валютного ризику. 

Валютні ризики реалізуються у разі здійснення суб'єктами 

господарювання (фінансовими і нефінансовими корпораціями) операцій в 

іноземній валюті та валютних операцій (в яких предметом угоди виступає 

іноземна валюта) – торговельних операцій з іноземною валютою. 

Підвалютним ризикомрозуміють можливість грошових втрат в 

результаті коливань валютних курсів. Розрізняють “конверсійний” 

(готівковий) ризик валютних збитків за конкретними операціями в іноземній 

валюті і “трансляційний” (бухгалтерський) ризик збитків при переоцінці 

http://rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_57970.doc.htm
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активів і пасивів, прибутку закордонних філій в національну валюту. В 

широкому аспекті валютний ризик виникаєз незбалансованості активів і 

пасивів за кожною валютоюза термінами і сумами. Необхідно також 

враховувати, що зміна курсових співвідношень може призвести до 

довгострокових негативних наслідків через падіння конкурентоспроможності 

[1, с. 71]. 

Всі учасники міжнародного валютного ринку піддаються валютним 

ризикам, тобто небезпеці втрат при здійсненні тих чи інших операцій. 

Валютні ризики пов'язані з інфляцією і коливанням валютних 

курсів.Об'єктивною основою валютного ризику є те, що в довгостроковому 

плані валютні курси залежать від економічного становища різних країн, а в 

короткостроковому – від рішень державних органів з економічних питань, 

спекулятивних операцій, чуток і очікувань, політичних подій і, нарешті, від 

неправильних рішень дилерів. 

Для банку, котрий купує одну валюту і продає іншу, можливість ризику 

залежить від його валютної позиції, тобто від співвідношення вимог і 

зобов'язань банку в іноземній валюті. Якщо вимоги і зобов'язання щодо 

конкретної валюти рівні, то валютна позиція вважається закритою, а при 

неспівпадінні – відкритою. Відкрита валютна позиція може бути короткою, 

якщо пасиви і зобов'язання за проданою валютою перевищують активи і 

вимоги до неї, і довгою, якщо активи і вимоги по купленій валюті 

перевищують пасиви і зобов'язання. Відкрита позиція, як довга, так і коротка, 

завжди пов'язана з ризиком втрат, якщо до моменту купівлі раніше проданої 

валюти і продажу раніше купленої курс цих валют зміниться в 

несприятливому для банку напрямі [1, с. 542]. 

Валютний ринок завжди характеризується своєю нестійкістю і 

непередбаченістю. Це пояснюється надзвичайно швидкою реакцією 

учасників валютного ринку на політичні й економічні зміни у світі, а також 

значною мірою може бути пов'язане зі спекуляціями. 

Валютнийризикналежить до категоріїринковогоризику. З економічної 

точки зору валютний ризик є наслідком незбалансованості активів і пасивів 

щодо кожної з валют за термінами і сумами. Схильність до валютного ризику 

визначається відкритою валютною позицією банку за різноманітними 

іноземними валютами (урівноваженістю балансових і позабалансових 

статей), динамікою валютних курсів, а також кваліфікацією і коректністю 

діяльності осіб, які безпосередньо здійснюють угоди від імені банку, тобто 

дилерів (трейдерів) [3, с. 105]. 

За наявності відкритої валютної позиції в банку з'являється можливість 

одержання додаткових прибутків чи ризик додаткових збитків у результаті 

зміни обмінних курсів валют. Збитки виникають тоді, коли доводиться 

відповідно до раніше укладеної угоди продавати валюту за курсом, нижчим 

від поточного, а купувати (прийняти раніше куплену валюту) за курсом, 

вищим від нього. 

Валютний ризик, чи ризик курсових втрат, пов'язані з 
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інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням 

транснаціональних (спільних) підприємств і банківських установ і 

диверсифікацією своєї діяльності і становить можливість грошових втрат 

надходжень у результаті коливань валютних курсів [3]. 

Ключовим чинником що характеризує будь-яку валюту є ступінь довіри 

до валюти резидентів та нерезидентів. Довіра до валюти складний 

багатофакторний критерій що з кількох показників, наприклад: показник 

довіри до політичного режиму ступеня відкритості країни, лібералізації 

економіки та режиму обмінного курсу, експортно-імпортного балансу країни, 

базових макроекономічних показників і інвесторів у стабільність розвитку у 

майбутньому. Проте, насправді, дане твердження стосується лише певному 

типу режиму валютного курсу, саме до вільно - плаваючого курсу. Сьогодні 

у світі є кілька типів режимів валютних курсів залежно від специфіки кожної 

конкретної країни. 

Отже, будь-які операції на валютному ринку пов’язані з певним 

валютним ризиком, це не тільки ризик, який існує в разі проведення 

спекулятивних операцій, пов’язаних з “грою” на валютних курсах, що є 

природнім атрибутом ринкового механізму, а й ризик, зумовлений 

невизначеністю економічної кон’юнктури, труднощами в прогнозуванні з 

достатньою вірогідністю змін валютних курсів(особливо на великих часових 

інтервалах). Тому кожен банк, перш ніж здійснювати операції, пов’язані з 

валютним ризиком, повинен ознайомитися з усією складністю сфери 

управління ним та оцінити потенційні переваги і недоліки. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЇЇ СУТЬ, 

ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ 

Одним із найактуальніших питань сучасного етапу розвитку економіки та 

однією з умов, які забезпечують успішне функціонування та розвиток суб’єктів 

господарювання є забезпечення життєздатності підприємств, що вимагає від 

кожного суб’єкта господарювання розробки та реалізації системи фінансово-

економічної безпеки.  

Доцільно зазначити, що у більшості наукових досліджень фінансова та 

економічна безпека підприємства розмежовуються.   

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
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Як зазначає П. Д. Біленчук [1], без забезпечення економічної безпеки 

неможливо вирішити жодної задачі як у внутрідержавному, так і в 

зовнішньополітичному плані, оскільки головною метою економічної безпеки є 

забезпечення такого економічного розвитку, при якому можливо було б 

створити умови для розвитку соціально – економічних інтересів громадян, 

забезпечення макроекономічної стабілізації, зберігання цілісності держави, що 

забезпечать її економічну незалежність.  

Щодо фінансової безпеки, то більшістю дослідників її сутність 

визначається як складова економічної безпеки на усіх рівнях, в тому числі і на 

рівні підприємства.  

Згідно думки Е. А. Олейникова [3] фінансова безпека є однією зі 

складових економічної безпеки підприємства. Сутність категорії «фінансова 

безпека підприємства» можна трактувати з різних позицій: 

 ступінь захищеності фінансових інтересів підприємства на усіх рівнях 

фінансових відносин; 

 стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, 

податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем, які 

характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів, здатністю попередити зовнішню фінансову експансію, 

забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи і 

економічне зростання; 

 створення таких умов функціонування підприємства при яких зведено 

до мінімуму можливість зловживання фінансово-економічними та 

інформаційними ресурсами підприємства [3]. 

Як відомо, між економічною і фінансовою діяльністю господарюючих 

суб’єктів, існує тісний взаємозв’язок: деякі категорії, з одного боку, є 

економічними за своєю суттю, а з іншого – фінансовими. Тому, виходячи з 

вище наведеного, до наукового обігу ввійшло поняття фінансово-економічної  

безпеки підприємства, що підкреслює взаємозалежність економічної та 

фінансової діяльності підприємства та визначальну роль фінансів у економічній 

сфері будь-якого суб’єкта господарювання. 

У науковій літературі єдиного підходу щодо тлумачення поняття 

«фінансово-економічна безпека підприємств» ще не сформовано, тому ця 

проблема своєї актуальності не втратила й на сьогодні потребує дослідження та 

узагальнення. 

Н. Ю. Подольчак [4] визначає фінансово-економічну безпеку підприємства 

як захищеність потенціалу підприємства у різних сферах діяльності від 

негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих загроз, а 

також здатність суб’єкта до відтворення.  

Отже, виходячи з вище наведених визначень можна стверджувати, що 

фінансово-економічна безпека сприяє забезпеченню захищеності фінансово-

економічних інтересів підприємства від негативних факторів як зовнішнього, 

так і внутрішнього середовища та сприяє створенню необхідних фінансово-

економічних умов для безперервної і успішної діяльності підприємства та його 
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розвитку. 

Головною метою фінансово-економічної безпеки підприємства є 

гарантування його фінансової стійкості, ефективного функціонування, 

здатності протистояти негативним як зовнішнім, так і внутрішнім факторам, які 

можуть завдати збитків підприємству. 

Виходячи з мети, основними завданнями фінансово-економічної безпеки 

підприємства є наступні: визначення пріоритетних фінансових інтересів, які 

потребують захисту у процесі фінансово-господарської діяльності 

підприємства; ідентифікація і прогнозування зовнішніх та внутрішніх загроз 

фінансово-економічним інтересам підприємства; виявлення та попередження 

кризових явищ; забезпечення ефективної нейтралізації загроз фінансово-

економічним інтересам підприємства, розробка необхідних заходів та оцінка 

їхньої ефективності [2]. 

Отже, фінансово-економічна безпека підприємства сприяє захищеності 

його фінансово-економічних інтересів від негативних як внутрішніх, так і 

зовнішніх загроз, захищає фінансові інтереси власників підприємства та  

здійснює контроль за фінансовими ресурсами підприємства. А розробки та 

реалізації системи фінансово-економічної безпеки підприємства вимагає 

постійне підвищення ризику господарської діяльності, яке може призвести до 

значного зниження рівня фінансового стану підприємства, а в майбутньому і до 

його банкрутства. Тому одним із найактуальніших питань сучасного етапу 

розвитку економіки та однією з умов, які забезпечують успішне 

функціонування та розвиток суб’єктів господарювання є забезпечення їх 

фінансово-економічної безпеки.   
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