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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

У статті проведено дослідження фінансової безпеки на мікроекономічному рівні з позицій системного підходу. Було
розглянуто поняття «фінансова безпека» та «система», за допомогою яких запропоновано визначення «система управ-
ління фінансовою безпекою». Показано місце системи управління фінансовою безпекою в структурі організаційної
системи підприємства. Розглянуто управління фінансовою безпекою як певну структуру та як процес, необхідний для
досягнення довгострокових цілей підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека, управління фінансовою безпекою, системний підхід, система управління фінан-
совою безпекою.

ВСТУП
В сучасній ринковій економіці та бізнесі успіх часто залежить не тільки від уміння виробляти і

продавати якісні, конкурентоспроможні товари та послуги, але й від здібностей підприємця та його
співробітників захистити свій бізнес від негативного впливу факторів зовнішнього середовища.

Забезпечення стійкого зростання підприємства, стабільності результатів його діяльності, до-
сягнення поставлених цілей, що відповідають інтересам власників і суспільства в цілому, немож-
ливо без розробки і проведення виваженої стратегії підприємства, яка в сучасній економіці визна-
чається наявністю ефективної системи його фінансової безпеки. Ефективність діяльності госпо-
дарюючих суб’єктів в ринковій економіці багато в чому обумовлюється станом його фінансів, що
призводить до необхідності розгляду проблем забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Теоретико-методичні аспекти фінансової безпеки підприємства та особливості її управління
знайшли відображення в працях таких вчених як: О.І. Барановський, І.А. Бланк, В.В. Бурцев,
О.Д. Василик, А.Е. Воронкова, К.С. Горячева, М.Ю. Дмітрієва, М.М. Єрмошенко, Я.А. Жаліло,
С.М. Ілляшенко, Н.П. Капустін, О. Махмудов, О.Ф. Новикова, Є.А. Олейніков, Г.А. Пастернак-
Таранушенко, О.О. Терещенко та інші.

Проте, в економічній літературі окремо питанням фінансової безпеки підприємства не приділя-
лося достатньої уваги, що пояснюється багатоаспектністю, що багато питань фінансової безпеки,
які знаходять своє відображення на рівні держави та в антикризовому управлінні на рівні підприєм-
ства, при розробці фінансової політики підприємства. Проте, на думку автора, існує необхідність у
створенні необхідного цілісного та комплексного підходу до вирішення даної проблеми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження фінансової безпеки на мікроекономічному рівні з позицій систем-

ного підходу.
РЕЗУЛЬТАТИ
При сучасному рівні дослідження фінансової безпеки виникає об’єктивна необхідність роз-

робки загальних принципів організації забезпечення фінансової безпеки промислових підприємств,
оскільки сприятливий стан безпеки окремих промислових підприємств є фінансовим фундамен-
том економічної безпеки промисловості країни в цілому.

Аналіз наукових підходів щодо визначення поняття «фінансова безпека» підприємств дає змо-
гу авторам здійснити його узагальнення та визначити особливості даної категорії (табл. 1).

Узагальнення існуючих теоретичних підходів дозволяє зробити висновок, що фінансова без-
пека підприємства — це комплексне поняття, яке інтегрує в собі сформовану систему пріоритет-
них збалансованих фінансових інтересів підприємства, що потребують захисту в процесі його
фінансової діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища. Фінансова безпека дося-
гається шляхом відповідності фінансового, кадрового, виробничого, економічного та екологічно-
го потенціалів стратегічним цілям та завданням підприємства.
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Таблиця 1. Аналіз наукових підходів щодо визначення поняття «фінансова безпека» *
Автор Фінансова безпека це —

І.А. Бланк 2 кількісно і якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства,
що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фі-
нансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зов-
нішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на осно-
ві його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової
підтримки його стійкого зростання в поточному і перспективному періоді.

К.С. Горячева 4 такий фінансовий стан, який характеризується збалансованістю і якістю фі-
нансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до загроз, здатністю
фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінан-
сових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а
також забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи.

З.М. Васильченко,
І.П. Васильченко 3

сама захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на всіх
рівнях фінансових відносин

Р.С. Папехін7 певний стан фінансової стабільності, в якому повинно знаходитися підпри-
ємство для реалізації своєї стратегії, та який характеризує можливість підп-
риємства протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам.

О.І. Барановський 1 рівень захищеності фінансових інтересів підприємства.
В.В. Шелест 9 такий фінансовий стан, який характеризується збалансованістю, стійкістю

до внутрішніх і зовнішніх впливів, дозволяє забезпечити ефективну діяль-
ність підприємства за рахунок оптимального залучення майна, переданого в
управління в довгостроковому періоді засновникам.

* Складено авторами

Необхідно відзначити, що найбільш ефективним способом управління фінансовою безпекою є
впровадження системного підходу, що включає в себе введення керівництвом і власниками
підприємств єдиних вимог до всіх елементів системи управління підприємством та організації
контролю їх виконання, розподіл сфер відповідальності по всіх категоріях персоналу, встанов-
лення нормативних значень показників фінансової безпеки.

Враховуючи вищезазначене, процес управління фінансовою безпекою пропонується предста-
вити як систему.

Під системою розуміється упорядкована сукупність елементів, між якими існують певні вза-
ємозв’язки [10]. Будь-яка система являє собою скінченну множину елементів, що виокремлюють-
ся з нескінченного світу [6]. Виділення та побудова системи здійснюються таким чином: встанов-
люється мета, визначається функція, яка забезпечує досягнення цієї цілі, а потім створюється
структура, що забезпечує виконання функції.

Сутність системи визначається ознаками, які називають системоутворюючими. До них
відносяться:

 складність об’єкта, тобто наявність у ньому помітних складових частин;
 цілісність об’єкта, тобто наявність якихось відносин, зв’язків між цими частинами, які утри-

мують їх у цілісному стані;
 здатність ділитися на частини (компоненти, підсистеми);
 ієрархічність та супідрядність (об’єкт повинен бути елементом системи вищого порядку);
 об’єкт повинен утворювати особливу єдність із середовищем.
Жодна система не є абсолютно замкненою. Взаємодія системи з середовищем представляється

її зовнішніми зв’язками, які поділяються на вхідні та вихідні. На вході система отримує з середо-
вища інформацію та ресурси, на виході середовище отримує з системи кінцевий продукт.

Будь-яка система може вивчатися з двох позицій: ззовні та зсередини. Вивчення системи ззовні
означає розгляд взаємодії системи із зовнішнім середовищем, або розгляд функції системи. З іншої
сторони, можна вивчати те, як система влаштована, тобто її структуру.

Під структурою розуміють сукупність функціональних елементів та їх відносин, необхідних і
достатніх для досягнення системою певних цілей. Функцією системи є її динамічність, що приво-
дить до досягнення цілей.
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Узагальнюючи вищевикладене, можна стверджувати, що вихідною ідеєю, яка відображає
сутність системи управління фінансовою безпекою, є ідея досягнення визначеної цілі під впли-
вом нестабільного зовнішнього середовища за допомогою розробки певних інструментів, що взає-
модіють між собою. Виходячи з цього, сформулюємо авторське визначення системи управління
фінансовою безпекою.

Система управління фінансовою безпекою — це комплексна система, яка заснована на визна-
ченні та реалізації цілей підприємства, що направлені на захист фінансових інтересів в середньо-
строковій та довгостроковій перспективі за допомогою певних інструментів та з урахуванням
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Інструментом реалізації цілей в системі управ-
ління фінансовою безпекою виступає фінансова стратегія підприємства. При цьому управління
фінансовою безпекою розглядається не тільки як певна структура, а й як процес, необхідний для
досягнення довгострокових цілей підприємства.

Система управління фінансовою безпекою має такі входи: ціль, яка може бути встановлена за
допомогою аналізу внутрішнього середовища, а також фінансові ресурси, необхідні для функціо-
нування системи, які отримуються за допомогою даних аналізу внутрішнього середовища. Вихо-
дами системи є звітна інформація про досягнення встановленої цілі.

Функцією системи управління фінансовою безпекою є процес розробки фінансової стратегії,
спрямований на досягнення встановленої цілі. Функціонування системи проявляється в її пере-
ході з одного стану в іншій або в збереженні будь-якого стану впродовж деякого проміжку часу.

Для дослідження процесів управління фінансовою безпекою важливе значення має характер
функціональної залежності командної інформації від інформації про стан об’єктів управління та
зовнішнього середовища, яка бути представлена формулою:

Вплив вищої системи Звітність перед вищою
системою

Ресурси, інформація із
зовнішнього середовища

інформація про стан системи                                                       управлінська дія

Ціль               Структура               Функції

Результат
досягнення

Ресурси                                                                                                                    цілі

Організаційна система управління

Апарат управ-
ління підприємством

Процес розробки
фінансової стратегії, що

направлений на
досягнення фінансової

безпеки

Фінансова
стратегія

підприємства

Система управління фінансовою безпекою

Рис. 1. Система управління фінансовою безпекою в структурі організаційної системи підприє-
мства (Складено авторами)
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де uk — управлінське рішення про підвищення фінансової безпеки підприємства;
uс — інформація про рівень фінансової безпеки підприємства;
uвс — інформація про стан зовнішнього середовища;
ti — момент часу, до якого відноситься інформація про рівень фінансової безпеки підприєм-

ства та зовнішнє середовище;
 — час обробки інформації, яка надходить в орган управління фінансовою безпекою, оцінки

її рівня та розробки управлінського рішення;
Ф — функція, яка описує процес обробки, оцінки інформації та розробки управлінського рішен-

ня щодо підвищення рівня фінансової безпеки підприємства [11].
Конкретний вигляд функції Ф може бути з’ясований лише на основі достатньо великої кількості

розрахунків по усіх факторах зовнішнього середовища, оцінки рівня фінансової безпеки підпри-
ємства тощо. В загальному випадку вона відображає лише взаємозв’язок інформаційних потоків
в циклічному процесі управління фінансовою безпекою. При практичному вирішенні управлін-
ських завдань необхідно визначити потрібний обсяг ресурсів для підтримки на потрібному рівні
або підвищенні рівня фінансової безпеки, а також провести оптимізацію матеріальних та інших
витрат з урахуванням соціально-економічних факторів.

Використання системного підходу до управління фінансовою безпекою призводить до макси-
мальної ефективності функціонування підприємства.

ВИСНОВКИ
Отже, узагальнюючи вищенаведене, можна зробити висновок, що фінансова безпека — це

основна складова економічної безпеки підприємства, яка дозволяє забезпечити його фінансову
стійкість, ліквідність та платоспроможність; допомагає визначити внутрішні та зовнішні небез-
пеки і загрози діяльності підприємства, та подолати їх.

Основна мета забезпечення фінансової безпеки випливає із сутності фінансової безпеки підпри-
ємства і полягає у безперервному і сталому підтриманні такого стану фінансової діяльності, який
характеризується збалансованістю і якістю усіх фінансових інструментів, технологій і фінансо-
вих послуг, котрі використовуються підприємством, стійкістю до впливу внутрішніх і зовнішніх
загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових
інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а також забезпечувати розви-
ток цієї системи. Забезпечення фінансової безпеки вимагає застосування системного підходу, на-
правленого на своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам, забезпе-
чення захисту інтересів підприємства та досягнення ним основної мети діяльності.
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В работе исследована сущность казначейской системы кассового исполнения бюджетов по доходам и расходам, её
отличия и преимущества по сравнению с банковской системой. Авторами указаны основные проблемы исполнения
бюджета при использовании казначейской системы и предложены пути совершенствования системы кассового испол-
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ВВЕДЕНИЕ
В цепи рыночных преобразований, которые осуществляются в Украине, важная роль принад-

лежит поискам такой функционально-организационной системы исполнения бюджетов, которая
бы обеспечивала эффективное управление государственным и местными бюджетами, прозрач-
ность финансовых операций, анализ и предоставление информации о состоянии бюджетов, а так-
же исключала нецелевое использование бюджетных средств.

В Украине применяется казначейская форма обслуживания государственного и местных бюд-
жетов, при которой органам казначейства отводится ведущая роль в кассовом исполнении бюдже-
тов всех уровней.

В последние годы особенно актуальной стала проблема нехватки финансовых ресурсов орга-
нов местной власти и нестабильность источников их доходов. Состояние формирования доходов
и расходов местных бюджетов приобретает особую актуальность в условиях нестабильной эко-
номической ситуации в Украине и необходимости повышения самостоятельности регионов. В
связи с этим возникает насущная необходимость в углубленном исследовании концептуальных
основ казначейского обслуживания доходов и расходов местных бюджетов и обоснования систе-
мы практических рекомендаций по обеспечению их стабильности и укрепления.

В финансовой литературе идет научная дискуссия вокруг вопросов управления бюджетными
средствами, становления и развития Казначейства Украины, в которой принимают участие отече-
ственные и зарубежные ученые.

Несмотря на значительные достижения в исследовании государственных финансов, ряд воп-
росов, касающихся казначейского исполнения бюджетов, требуют дальнейшего уточнения и
развития.

Основы деятельности Казначейства Украины освещались в публикациях многих отечественных
ученых и экономистов. В частности, это работы Булгаковой С.П. [1], Петрашко П.Г., Павлюк К.В. [8],
Стояна В.И., Листровой С.П. [6], Осипчук А.Л., Галушка А.Е.и Хижняк И.С. [4], Габа И.М. [3],
Осадченко О.М. [9], Ярошенко Ф.О. [7].

В работах исследовались этапы внедрения и становления казначейского обслуживания госу-
дарственного и местных бюджетов, охарактеризованы процедуры, связанные с исполнением ме-
стных бюджетов по доходам и расходам, а также процедуры казначейского обслуживания распо-
рядителей средств местных бюджетов.

В результате проведенного анализа экономической литературы можно сделать вывод о том,
что ещё существует ряд проблем, связанных с обслуживанием местных бюджетов, среди них не-
обходимость совершенствования нормативной базы, системы управления средствами местных
бюджетов и контроля за их расходованием, улучшения сервиса при расчетно-кассовом обслужи-
вании клиентов, укрепления материально-технической базы, что определяет актуальность темы
исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является анализ организации кассового исполнения органами Казначей-

ства Украины местных бюджетов, оценка и рассмотрение теоретических, методологических и
практических принципов этих процессов, а также разработка на этой основе рекомендаций по их
совершенствованию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Исполнение бюджета — это третья стадия бюджетного процесса, которая предусматрива-

ет обеспечение полного и своевременного поступления всех доходов в конкретный бюджет и
обеспечения своевременного и бесперебойного финансирования запланированных бюджет-
ных расходов.

В большинстве стран мира все полномочия по реализации бюджетной политики сосредоточе-
ны в одном органе наподобие Министерства финансов.

С целью обеспечения эффективного управления средствами государственного бюджета и по-
вышения оперативности в финансировании расходов в пределах имеющихся объемов финансо-
вых ресурсов в государственном бюджете в Украине введено функционирование Государствен-
ной казначейской службы (Казначейство Украины), деятельность которой направляется и коорди-
нируется Кабинетом Министров Украины через министра финансов Украины. Государственная
казначейская служба Украины — это структура с отлаженным прозрачным механизмом исполне-
ния государственного и местных бюджетов [10].

Казначейство Украины на нынешнем этапе развития берет пример опыта казначейских систем
развитых стран мира, адаптирует его к условиям, которые сложились в нашей стране, и таким
образом пытается выполнять свои функции как можно лучше. За основу развития принята фран-
цузская модель функционирования казначейства. Считают, что сегодня данная модель является
наиболее приемлемой для нашей страны и лучше по строению подходит к условиям, которые
сложились в Украине [1].

Рассмотрим особенности казначейской системы исполнения бюджетов.
Казначейское обслуживание бюджетных средств предусматривает:
 расчетно-кассовое обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств, а так-

же других клиентов в соответствии с законодательством;
 контроль за осуществлением бюджетных полномочий при зачислении
 поступлений бюджета, взятии бюджетных обязательств распорядителями бюджетных средств

и осуществлении платежей по этим обязательствам;
 ведение бухгалтерского учета и составление отчетности о выполнении бюджетов с соблюде-

нием национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета;
 осуществление иных операций с бюджетными средствами [7].
Опыт функционирования и развития казначейства других стран показывает, что основой эф-

фективного и оперативного управления бюджетными средствами является аккумулирование их
на едином бюджетном счете казначейства.

Казначейство Украины обеспечивает обслуживание бюджетных средств на основе ведения
Единого казначейского счета (ЕКС), открытого в Национальном банке Украины.

Казначейство Украины по согласованию с Министерством финансов Украины вправе привле-
кать на возвратной основе средства ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов местных
бюджетов, Пенсионного фонда Украины и для предоставления среднесрочных ссуд местным
бюджетам [2].

Рассмотрим особенности казначейского исполнения бюджетов по доходам. Его основные прин-
ципы установлены Бюджетным кодексом, в соответствии с которым все налоги, сборы (обяза-
тельные платежи) и другие доходы Государственного бюджета зачисляются непосредственно на
Единый казначейский счет Государственного бюджета Украины и не могут аккумулироваться на
счетах органов взыскания [2]. Органы Казначейства, имеющие статус участников системы элект-
ронных платежей Национального банка Украины, исполняют Государственный бюджет Украины
по доходам и осуществляют обслуживание местных бюджетов по доходам. При этом выполняют
следующие функции:

 открывают счета для зачисления налогов, сборов (обязательных платежей) в разрезе видов
платежей в бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды;

 ведут бухгалтерский учет доходов всех уровней;
 осуществляют распределение платежей между уровнями бюджета, фондами и перечисляют

распределенные средства по назначению;
 готовят платежные документы и осуществляют возврат излишне или ошибочно уплаченных

в бюджеты всех уровней платежей, возмещение налога на добавленную стоимость;
 осуществляют расчеты по межбюджетным трансфертам;
 проводят перечисление средств на счета, открытые в Казначействе Украины, местных бюджетов;
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 осуществляют кредитование местных бюджетов для покрытия временных кассовых разрывов;
 составляют отчет о поступлении доходов в бюджет по видам в соответствии с бюджетной

классификацией.
Плательщики налогов осуществляют платежи через учреждения коммерческих банков, в кото-

рых они обслуживаются, банк плательщика перечисляет средства через систему электронных
платежей НБУ на счета, открытые на балансе Главного управления казначейства Украины в АРК.
Управление в автоматическом режиме осуществляет распределение средств по утвержденным
нормативам, перечисление средств передаваемых в Госбюджет из бюджета АРК и местных бюд-
жетов. В автоматическом режиме перечисляются дотации выравнивания с государственного бюд-
жета местным бюджетам путем применения норматива в ежедневных отчислениях. Остатки
средств, образующиеся на соответствующих счетах для учета доходов общего и специального
фондов на конец операционного дня перечисляются на счета, открытые в Казначействе Украины
и на счета местных бюджетов, открытые в территориальных органах казначейства, в день поступ-
ления средств от налогоплательщиков.

При обслуживании государственного бюджета коммерческими банками средства перечисля-
лись на счета, открытые в Казначействе Украины, только на третий день.

По окончании операционного дня формируются выписки по аналитическим счетам в виде
электронного реестра расчетных документов. На основании данных о движении средств по ана-
литическим счетам формируются отчеты об исполнении государственного бюджета и местных
бюджетов по доходам в разрезе видов поступлений в целом по АРК и по каждому уровню бюдже-
тов [4, 7].

Проанализируем особенности исполнения местных бюджетов по доходам на примере сводно-
го бюджета АРК. В сводный бюджет Автономной Республике Крым в 2012 году поступило дохо-
дов 10 590,9 млн. грн., в том числе налогов, сборов и других платежей — 5 600,9 млн. грн., меж-
бюджетных трансфертов — 4989,9 млн. грн. Поступления в общий фонд составили 9 163,5 млн.
грн., в специальный фонд — 1427,4 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных
учреждений).

Динамику роста доходов сводного бюджета АРК характеризуют данные на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика доходов сводного бюджета АРК за 2008-2012 года
(Рассчитано на основании [5])

Анализ данных
рис. 1 позволяет сде-
лать вывод, что в
течение рассматри-
ваемого периода до-
ходы сводного бюд-
жета АРК возросли
на 84,7% или на
4856,6 млн. грн. (с
5734,3 млн. грн. до
10590,9 млн. грн.).

Рассмат ривая
структуру доходов
сводного бюджета
АРК в динамике
трех последних лет,
следует отметить,
что существенных
изменений в основных группах доходов не прослеживается (табл. 1).

Из данной таблицы видно, что в доходной части сводного бюджета АРК наибольший удель-
ный вес стабильно занимают официальные трансферты — 47,1%, на втором месте по доходности
находятся налоговые поступления — 42,8% и неналоговые поступления занимают 8,3% доли от
доходной части бюджета.

Положительными факторами казначейского обслуживания местных бюджетов по доходам яв-
ляются: получение ежедневной информации о суммах доходов, поступивших в каждый местный
бюджет, обеспечение надлежащего уровня управления бюджетными средствами, сокращение срока
поступления средств на счета местных бюджетов; беспроцентное покрытие временных кассовых
разрывов при исполнении местных бюджетов за счет средств Единого казначейского счета, воз-
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Таблица 1. Исполнение сводного бюджета АРК по доходам *
тыс. грн.

Наименование по-
казателя

2010 2011 2012 Отклонения
(2012 к 2010)

Факт Уд. вес Факт Уд. вес Факт Уд. вес Сумма
+;-

Уд.вес
+;-

Налоговые поступ-
ления 3223285 40,4 3701184 40,4 4534765 42,8 1311480 141

Неналоговые по-
ступления 722729,6 9,1 751658,6 8,2 877138,7 8,3 154409,1 121

Доходы от опера-
ций с капиталом 149936,8 1,9 88439,7 1,0 159241,3 1,5 9304,5 106

Официальные
трансферты 3811781 47,8 4573668 49,9 4989913 47,1 1178131 131

ВСЕГО 7979592,5 100,0 9158191,0 100,0 10590906,8 100,0 2611314,30 133
* Рассчитано авторами

можность отслеживать состояние доходных счетов в режиме реального времени. Применение
органами государственного казначейства процедур предварительного и текущего контроля к рас-
порядителям средств местных бюджетов позволяет избегать нецелевого направления бюджетных
средств, соблюдение единых требований по ведению бухгалтерского учета и составления отчет-
ности исполнения бюджетов; концентрация бюджетных ресурсов в учреждениях НБУ, что позво-
ляет избежать риска потери бюджетных средств, получение дополнительных средств в результа-
те размещения временно свободных средств на счетах коммерческих банков [6].

Следует отметить, что благодаря переводу на казначейское обслуживание местных бюджетов
в части доходов стало возможным внедрение новой системы межбюджетных отношений и еже-
дневного перечисления межбюджетных трансфертов в бюджеты всех уровней. Это позволило
сделать прозрачными межбюджетные взаимоотношения, владеть достоверной информацией о пе-
речислении межбюджетных трансфертов в режиме реального времени и предоставлять отчетные
данные заинтересованным органам с целью осуществления анализа и принятия управленческих
решений [4].

Рассмотрим особенности казначейского исполнения местных бюджетов по расходам. Его ос-
новными стадиями следует считать следующие:

 установление бюджетных ассигнований распорядителям бюджетных средств на основании
утвержденной росписи;

 утверждение смет распорядителям бюджетных средств;
 принятие бюджетных обязательств;
 получение товаров, работ, услуг;
 проведение платежа по погашению обязательства;
 использование товаров, работ и услуг на выполнение бюджетных программ.
В соответствии с утвержденной бюджетной росписью распорядители бюджетных средств го-

сударственного бюджета Украины получают бюджетные ассигнования, которые являются осно-
ванием для утверждения смет.

Распорядители бюджетных средств берут обязательства и проводят расходы только в пределах
ассигнований, установленных сметами. После получения товаров, работ и услуг соответственно
условиям принятого обязательства, распорядитель бюджетных средств принимает решение об их
оплате, дает поручение по платежу органу казначейства.

Здесь имеется такая особенность, что казначейство проводит платежи по поручению распоря-
дителя бюджетных средств только при условии:

 наличия соответствующего обязательства по платежу в бухгалтерском учете выполнения
Государственного бюджета;

 соответствия направления использования направлениям бюджетного назначения;
 наличия у распорядителей бюджетных средств неиспользованного остатка бюджетных

ассигнований.
Проанализируем динамику расходов сводного бюджета АРК в 2008-2012гг, представленные в

табл. 2 и на рис. 2.
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Таблица 2. Динамика расходов сводного бюджета АРК за 2008-
2012 годы *

Расходы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Всего, млн. грн. 5742 5966,2 7339,3 8990,3 10190,3

Общий фонд 4686,2 5064,8 6413,9 7121,4 8823,9
Специальный фонд 1055,8 405,5 925,4 1868,9 1366,4

* Составлено на основании [5]
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Рис. 2. Расходы сводного бюджета АРК (общий и специальный
фонды) за 2008-2012 годы (Рассчитано на основании [5])

Как видно из таблицы,
расходы сводного бюджета
за 2012 год составили
10190,3 млн. грн., в том чис-
ле по общему фонду —
8823,9 млн. грн. Расходы
общего фонда сводного
бюджета АРК за 2012 год на
1702,5 млн. грн., или на
23,9% превышают уровень
2011 года.

Выполнение годовых
плановых показателей по
расходам сводного бюдже-
та АРК составило 94,9%, в
том числе по общему фон-
ду — 97,4%.

Расходы бюджета воз-
росли за анализируемый
период на 4448,3 млн. грн.
или в 1,8 раза.

По сравнению с преды-
дущем годом сумма выде-
ленных ассигнований уве-
личилась на 1200 млн. грн.
или на 13,3%, в том числе:
по общему фонду — на
2050,7 млн. грн. или на
34,7%, по специальному
фонду уменьшились на
350,5 млн.грн. Значитель-
ный удельный вес занима-
ют расходы на образование
— 30,2%, социальную защиту и социальное обеспечение — 22,8%, здравоохранение — 20,5%, го-
сударственное управление — 5,8%, жилищно-коммунальное хозяйство — 5,1%, культуру — 4%.

Проанализировав исполнение сводного бюджета Автономии, можно говорить о недостаточном
уровне собственных средств, сфера «общего финансирования» остается очень широкой, бюджет
перегружен финансовыми обязательствами, возложенными на него высшими органами власти без
предоставления источников финансирования. Для решения этой проблемы, по нашому мнению,
следует перейти к расщеплению поступлений от налогов путем закрепления за каждым уровнем
бюджетной системы конкретных частей налога в пределах единой ставки налогообложения.

К преимуществам казначейского обслуживания местных бюджетов можно отнести:
 функционирование казначейской формы обслуживания бюджетов всех уровней, что привело

к определенной модернизации метода перечисления средств со счетов бюджетов на счета распо-
рядителей средств;

 размещение бюджетных средств на казначейских счетах и аккумуляция их на Едином казна-
чейском счете, что позволяет выполнять своевременно расходную часть бюджета;

 концентрацию доходной и расходной части бюджетов, что дает возможность обладать пол-
ной, достоверной и оперативной информацией в режиме реального времени с целью осуществле-
ния анализа и принятия управленческих решений;

 формирование органами Казначейства достоверных отчетов о выполнении бюджетов всех
уровней и сводного бюджета Украины в целом по итогам каждого отчетного периода.

Именно здесь уместно вспомнить о влиянии мирового финансового кризиса, который начался
в конце 2008 года, на финансово-экономическую ситуацию в Украине. Внутренняя и внешняя
макроэкономическая нестабильность, отдельные неблагоприятные тенденции на денежно-кре-
дитном, валютном и фондовом рынках страны негативно сказались на ликвидности и платеже-
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способности банковской системы в целом. А размещение бюджетных средств на счетах казначей-
ства и аккумуляции их на Едином казначейском счете дали возможность всем без исключения бюд-
жетным учреждениям и организациям выполнять своевременно и в полном объеме расходную часть
сводного бюджета, что уменьшило растущую социальную напряженность среди населения.

Вместе с тем, практика показывает, что в вопросах организации обслуживания местных бюд-
жетов имеется ряд проблем, которые побуждают органы казначейства к совершенствованию и
оптимизации процедур казначейского обслуживания местных бюджетов.

К ним относятся:
 отсутствие четкого распределения полномочий и функций между органами Казначейства и

местного самоуправления;
 недостаточное обеспечение районного звена цифровыми технологиями связи;
 низкий уровень пропускной способности каналов связи;
 недостаточная оптимизация системы клиент — казначейство;
 нестабильность законодательства в Украине, поскольку в случае изменения нормативов каз-

начейство вынуждено корректировать и дорабатывать методологическую и программно-техни-
ческую базу кардинально и оперативно;

 текучесть кадров в системе Казначейства Украины [3, с. 20].
Одной из основных функций казначейства и его территориальных органов является улучше-

ние сервиса при расчетно-кассовом обслуживании клиентов, которое много в чем похоже с обслу-
живанием клиентов банковскими учреждениями. Накопился ряд проблемных вопросов, которые
касаются усовершенствования и улучшения обслуживания клиентов в органах казначейства, а
именно:

1. Отсутствие единых подходов к процедурам осуществления контроля за направлением бюд-
жетных средств на стадии регистрации обязательств распорядителей бюджетных средств в орга-
нах казначейства.

2. Отсутствие четко определенного перечня подтверждающих документов, который должен
предоставляться распорядителями бюджетных средств в органы казначейства при осуществле-
нии расходов.

3. Отсутствуют типовые требования к распорядителям бюджетных средств при заключении
договоров.

4. Отсутствуют нормативы сроков рассмотрения обязательств распорядителей бюджетных
средств от момента регистрации в системе органов казначейства до их погашения. Наличие таких
требований содействовало бы соблюдению бюджетной дисциплины, как распорядителями бюд-
жетных средств, так и органами казначейства (платежи осуществлялись бы с учетом приоритет-
ности расходов и в установленные сроки), а также позволяло бы прогнозировать состояние Еди-
ного казначейского счета и принимать оперативные управленческие решения в части привлече-
ния и использования временно свободных остатков бюджетных средств [9].

Проанализировав проблемы казначейского обслуживания местных бюджетов можно предло-
жить ряд мер, осуществление которых сделают этот процесс более эффективным. Основными из
них могли бы быть:

1. Усовершенствование системы обмена информацией между органами Казначейства и распо-
рядителями бюджетных средств.

2. Определение четкого распределения функций и полномочий между участниками бюджет-
ного процесса.

3. Совершенствование оплаты труда и стимулирование работников Казначейства и работников
бюджетных учреждений, учитывая выполняемую ими контрольную и экономичную работу и от-
ветственность при исполнении бюджета.

4. Повышение оперативности в работе органов Казначейства путем выделения дополнитель-
ных ассигнований на улучшение материально-технической базы.

5. Внедрение автоматизации проверок с помощью персональных ЭВМ.
6. Оптимизация численности работников органов Казначейства и обеспечение повышения их

квалификации.
7. Замена и модернизация устаревших операционных систем и технологической инфраструктуры

информационно-аналитического обеспечения казначейских органов, поскольку риски потери ин-
формационных и материально-технических ресурсов, препятствует своевременному выполнению
местных бюджетов и создает угрозу функционированию системы Казначейства в целом [3, с. 21].
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Кроме того, учитывая опыт зарубежных стран, в частности Франции, целесообразно создание
отдельного казначейского банка, который наряду со сбором, распределением и хранением бюд-
жетных средств будет активно участвовать в финансировании экономики государства.

Одним из новых направлений работы Казначейства может быть пересмотрена функция опера-
тора расчетов и платежей для всех клиентов, которые обслуживаются в системе. Сейчас Казна-
чейство не работает с наличными деньгами, что заставляет включать в бюджет расходы, связан-
ные с обналичиванием чеков в коммерческих банках. Предоставление таких полномочий Казна-
чейству снимет эту проблему.

Нерешенным остается вопрос о статусе органов казначейства, поскольку отсутствует законо-
дательная база, т.е. Закон Украины «О Государственном казначействе Украины», который бы рег-
ламентировал права и обязанности, раскрывал задачи и функции территориальных органов на
местах [8].

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Главная особенность каз-

начейской системы исполнения бюджета и ее отличие от банковской системы состоит в том, что
Казначейство концентрирует в единой системе два потока денежных средств, которые возникают
в процессе исполнения бюджета, — доходный и расходный — на Едином казначейском счете.
Кроме того, казначейская система предусматривает осуществление функций контроля за целе-
вым направлением средств государственного и местных бюджетов и управление имеющимися
средствами [3].

Казначейство Украины занимает одно из ведущих мест в структуре управления государствен-
ными финансами и государственного контроля и, несмотря на определенные проблемы в казна-
чейском обслуживании местных бюджетов, пути решения этих проблем разрабатываются и вне-
дряются уже в настоящее время. А это позволит обеспечить более качественное обслуживание
бюджетов на всех уровнях. Функционирование казначейской системы позволяет на основании
четко определенных объемов реальных потребностей наиболее рационально проводить оптими-
зацию бюджетных потоков, обеспечить непрерывное финансирование всех участников бюджет-
ных отношений, сделать процесс исполнения бюджета эффективным.

Переход на казначейский механизм обслуживания местных бюджетов по расходам предоста-
вил возможность сосредоточить все счета местных бюджетов и распорядителей средств этих
бюджетов на ЕКС и не распылять бюджетные средства на счетах банковских учреждений, также
позволил избавиться от рисков при хранении бюджетных средств.

Следует также отметить, что введение системы управления бюджетными ресурсами через ЕКС
с одной стороны позволяет уменьшить влияние кассовых разрывов на уровень текущего выпол-
нения расходной части бюджета, с другой — дает возможность правительству пользоваться и
манипулировать средствами местных бюджетов.

Несмотря на то, что Казначейство Украины и сейчас требует значительных дополнительных
ассигнований на проведение организационно-технических мероприятий, связанных с обслужи-
ванием местных бюджетов по доходам, в том числе для укрепления материально-технической
базы, кадрового потенциала и повышения его квалификации, совершенствования нормативно-
правовой базы и т.д., вышеупомянутые преимущества подтверждают целесообразность и необра-
тимость перевода местных бюджетов на казначейское обслуживание.

Поиск направлений дальнейшего совершенствования казначейской системи кассового испол-
нения бюджетов различных уровней будет продолжен в дальнейших научных исследованиях.
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ
ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Обґрунтовано передумови умонтування збалансованої системи показників у механізми фінансового управління.
Визначено загальні ознаки і відмінності використання збалансованої системи показників у державному і приватному
секторах. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між складовими системи: фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-про-
цеси; навчання і розвиток. Обґрунтовано етапи впровадження збалансованої системи показників.

Ключові слова: збалансована система, фінанси, управління, державний, приватний, сектор.

ВСТУП
Фінансове управління як самостійний напрям наукових досліджень і вид управлінської діяль-

ності сформувався внаслідок розвитку підприємництва, трансформації власності з приватної в
корпоративну, розмежування власності та управління, бурхливого розвитку фінансового ринку,
вдосконалення фінансових технологій, зростаючих ризиків фінансових потрясінь [1]. Збалансо-
вана система показників (ЗСП) дозволила розв’язати проблему вимірювання ефективності в при-
ватному секторі, і вона є інструментом, цілком придатним до використання неприбутковими і
державними організаціями [2]. Згідно моделі ЗСП для комерційного сектора, усі показники, вклю-
чені в систему, повинні вести до поліпшення кінцевих результатів діяльності. Що стосується дер-
жавної або неприбуткової організації, усе інакше. Машко А.І. запропоновано систему управління
бюджетним дефіцитом на основі концепції збалансованих показників Нортона — Каплана, що
дає змогу ефективно формувати, фінансувати та регулювати дефіцит державного бюджету і ство-
рює умови для середньострокового бюджетного прогнозування з урахуванням стратегічних соці-
ально-економічних цілей держави. На відміну від існуючих підходів до управління дефіцитом
бюджету, які ґрунтуються на пріоритетності реалізації боргової політики, запропонована система
враховує не лише логічні зв’язки між її елементами, а й фактори, що безпосередньо впливають на
бюджетний дефіцит [3, c. 8].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є ідентифікація збалансованої системи показників як інструмента управління

державними і приватними фінансами.
РЕЗУЛЬТАТИ
Механізм фінансового управління забезпечує виконання двох груп функцій. Перша група

функцій пов’язана з розробкою фінансової стратегії діяльності підприємства, формуванням ефек-
тивних інформаційних систем, проведенням комплексного аналізу різних аспектів фінансової діяль-
ності підприємства, здійсненням фінансового планування діяльності підприємства, розробкою
системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень, здійсненням ефективного
контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень. Друга група функцій пов’язана з уп-
равлінням активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими ризиками, ан-
тикризовим фінансовим управлінням тощо.

Діяльність суб’єктів державного і приватного секторів обумовлена наявністю ресурсів різних
видів і об’ємів. Під ресурсами взагалі розуміються засоби забезпечення, запаси, джерела, можли-
вості та реальні потоки різних факторів, використовуваних у суспільному виробництві, що залу-
чаються для досягнення поставлених цілей. Відповідно до ДСТУ ISO 9004-2001 «ресурсами мо-
жуть бути працівники, інфраструктура, виробниче середовище, інформація, постачальники та
партнери, природні та фінансові ресурси» [4, c. 318].

Діяльність суб’єктів державного сектора розглянемо на прикладі дошкільного навчального зак-
ладу. З позицій забезпечення його поточної діяльності і планування стратегічної діяльності можна
виділити 3 умовних групи ресурсів: ресурси, що забезпечують догляд, розвиток, виховання, навчан-
ня; ресурси інфраструктури; відновлювані ресурси для вирішення стратегічних завдань.

В економічних дослідженнях ефективність розглядають як результат або віддачу в зіставленні
з витратами сил і засобів, спрямованих на досягнення певної мети. Оскільки діяльність значної
частини суб’єктів державного сектора спрямована на задоволення соціальних стандартів, то ос-
новою показника ефективності їх діяльності є показник соціально-економічної ефективності
бюджетних установ [5, c. 271].
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Збалансована система показників — це система стратегічного управління компанією на основі
виміру і оцінки її ефективності по набору оптимально підібраних показників, що відображають
усі аспекти діяльності організації, як фінансові, так і нефінансові [6]. Назва системи віддзерка-
лює ту рівновагу, яка зберігається між короткостроковими і довгостроковими цілями, фінансови-
ми і нефінансовими показниками, основними і допоміжними параметрами, а також зовнішніми і
внутрішніми чинниками діяльності.

Стратегія зберігає своє положення в центрі збалансованої системи показників і торкається тих
загальних пріоритетів, які планується дотримувати заради виконання місії неприбуткової органі-
зації. Ці пріоритети повинні відповідати її унікальному положенню і бути взаємозв’язаними, що
забезпечить ефективне рішення проблем і використання існуючих можливостей. Після того, як
стратегію розроблено, збалансована система показників стане механізмом її ефективного пере-
творення і реалізації.

Чітке розмежування між моделями ЗСП для приватного і державного секторів виникло в ре-
зультаті розміщення місії на вершині системи. Місія забезпечує орієнтацію на клієнтів органі-
зації, а не на осіб, зацікавлених в її фінансовому успіху. Виконання місії не прирівнюється до
фінансової відповідальності і управління. Замість цього організація повинна визначити, кого вона
прагне обслуговувати і як краще всього задовольняти вимоги клієнтів.

У світі, орієнтованому на отримання прибутку, з точки зору результатів компанії підзвітні своїм
постачальникам капіталу (акціонерам) і стежать за виконанням своїх зобов’язань за результатами
фінансової складової системи показників. У державному і неприбутковому секторах, щоби забез-
печити виконання місії, основну увагу слід приділяти клієнтам і задоволенню їх потреб. Збалан-
совану систему показників не можна вважати повною без фінансової перспективи, оскільки жод-
на організація, незалежно від її статусу, не може успішно працювати і задовольняти вимоги клієнтів
без фінансових ресурсів. У моделі ЗСП для державного і неприбуткового секторів фінансові по-
казники краще всього розглядати або як рушійні сили успішного обслуговування клієнтів, або як
обмеження, у рамках яких повинна працювати організація.

Дошкільні навчальні заклади мають орієнтуватися на потреби клієнта (інтереси дитини) і вра-
ховувати потреби фінансування надання платних послуг, орієнтуючись на чотири перспективи:
фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-процеси; навчання і розвиток.

Секрет успіху збалансованої системи показників полягає у відборі і оцінці саме тих внутрішніх
процесів, які ведуть до поліпшення результатів для клієнтів (дітей), а у результаті дозволяють
працювати над виконанням місії дошкільного навчального закладу. Види процесів, які вибира-
ються для того, щоби зосередити на них свою увагу, як правило, засновані безпосередньо на цілях
і показниках, включених в клієнтську перспективу. Серед усіх перспектив ЗСП в перспективу
внутрішніх процесів нерідко входить найбільша кількість цілей і показників.

Успіх дошкільного навчального закладу багато в чому залежить від умінь і навичок, прихиль-
ності і узгодженості дій персоналу на досягнення важливих у соціальному відношенні цілей.
Працівники і інфраструктура організації представляють собою саме ту нитку, яка зв’язує воєдино
інші перспективи ЗСП. Успішне управління вдосконаленням процесів, фінансова відповідальність
в роботі організації, а також задоволення потреб дітей різного віку — усе це значною мірою зале-
жить від навичок і кваліфікації педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу, використо-
вуваних ними на підтримку місії організації.

У рамках перспективи навчання і розвитку особливо важливо охопити три сфери, що мають до
неї безпосереднє відношення: по-перше, це навички і компетентність співробітників; по-друге, це
потік інформації, який називають інформаційним капіталом; по-третє, атмосфера в організації, яка
зазвичай складається з таких елементів, як єдина спрямованість (узгодженість) і мотивація.

Ефективність збалансованої системи показників залежить від якості її впровадження, яке
здійснюється в чотири етапи: підготовка до побудови ЗСП; побудова ЗСП; каскадування ЗСП;
контроль виконання стратегії.

На етапі підготовки до побудови ЗСП необхідно розробити стратегію, визначити перспективи
і прийняти рішення, для яких організаційних одиниць і рівнів треба розробити збалансовану сис-
тему показників.

При визначенні підрозділів, для яких розроблятиметься ЗСП, треба враховувати організаційну
структуру управління дошкільною освітою, яка є ієрархічною — Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України, обласні і районні управління освіти, дошкільний навчальний заклад,
тому є можливості каскадувати (декомпозирувати, передавати) важливі цілі з верхнього рівня на
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нижні. Одним з важливих заходів при підготовці до розробки збалансованої системи показників є
вибір перспектив. Будь-яка модель розробки стратегії може претендувати на повноту тільки у
тому випадку, якщо в ній містяться відповіді на питання, що стосуються різних сфер діяльності
дошкільних навчальних закладів.

Розгляд різних перспектив при формуванні і реалізації стратегії є характерною рисою кон-
цепції збалансованої системи показників і її ключовим елементом. Формулювання стратегічних
цілей, підбір показників і розробка стратегічних заходів по декількох перспективах покликані
забезпечити усебічний розгляд діяльності дошкільного навчального закладу. При цьому побудова
ЗСП здійснюється шляхом виконання наступних кроків: конкретизація стратегічних цілей; зв’я-
зування стратегічних цілей причинно-наслідковими ланцюжками — побудова стратегічної карти;
вибір показників і визначення їх цільових значень; розробка стратегічних заходів.

У загальному вигляді під метою розуміється опис бажаного стану чого-небудь в майбутньому.
Для дошкільних навчальних закладів цей стан можна описати так: надавати клієнтам (дітям) до-
даткові платні послуги, які сприяють їх догляду, розвитку, вихованню, навчанню відповідно до
попиту батьків. Для побудови системи стратегічного управління необхідно провести декомпози-
цію стратегії дошкільного навчального закладу на конкретні стратегічні цілі, що детально відоб-
ражують різні стратегічні аспекти у розрізі окремих платних послуг. Кожна стратегічна мета по-
в’язана з однією з перспектив розвитку дошкільного навчального закладу.

Визначення і документування причинно-наслідкових зв’язків між окремими стратегічними
цілями є одним з основних елементів ЗСП. Встановлювані причинно-наслідкові зв’язки відбива-
ють наявність залежностей між окремими цілями. Стратегічні цілі не є незалежними і відірвани-
ми один від одного, навпаки, вони тісно один з одним пов’язані і впливають один на одного.
Досягнення однієї мети служить досягненню іншої і так далі, до головної мети організації. Зв’яз-
ки між різними цілями забезпечує причинно-наслідковий ланцюг, який є зручним інструментом
для доведення ЗСП до різних рівнів управління дошкільною освітою.

Досягнення стратегічних цілей припускає реалізацію відповідних стратегічних заходів. «Стра-
тегічні заходи» — це загальне поняття для усіх заходів, проектів, програм і ініціатив, які реалізу-
ються для досягнення стратегічних цілей. Каскадування веде до підвищення якості стратегічного
управління в організаційних одиницях, залучених в побудову збалансованої системи показників,
оскільки цілі і стратегічні заходи з вищестоящих підрозділів можуть бути послідовно передані в
ЗСП нижче стоячих організаційних одиниць — це вертикальна інтеграція цілей.

Наказом міністерства від 16.04.2009 p. №336 «Про затвердження Плану дій щодо поліпшення
якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загаль-
ноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки» [7] визначено необхідність розробки регіо-
нальних заходів щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов, зокрема: організувати надання
додаткових послуг відповідно до попиту батьків. Вчені дійшли висновку, що у ДНЗ навчання
дітей англійської мови доцільно розпочинати з п’ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку до-
сягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у
колективі. У них вже сформувався достатній запас слів і правильна вимова звуків, вони вживають
граматичні форми рідної мови згідно із законами та нормами фонетики, прагнуть і вміють орієн-
туватися у ситуаціях спілкування, підтримують розмову, ведуть діалог, здатні зосереджуватись і
концентрувати увагу в ігрових формах діяльності, проявляють інтерес до спілкування, прагнуть
досягти успіху, заохочення тощо. На шостому році життя діти легко засвоюють звукову форму
морфем. Мовленнєвий апарат дитини характеризується гнучкістю, податливістю для формування
іншомовної вимови, добре розвинутою здатністю до імітації.

У табл. 1 наведено стратегічну карту надання платної послуги «навчання дітей іноземної мови»
у дошкільних навчальних закладах. Для розробки плану заходів реалізації стратегії та каскаду-
вання цілей введемо такі позначення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України —
1 рівень, обласні управління освіти — 2 рівень, районні управління освіти — 3 рівень, дошкіль-
ний навчальний заклад — 4 рівень. Каскадування відбувається згори униз (табл. 2).

Таким чином, дошкільний навчальний заклад в результаті опису стратегії і послідовної її реа-
лізації за допомогою методології ЗСП отримує такі переваги: можливість концентрації зусиль на
стратегічно важливих напрямах, визначення мети і засобів її досягнення (стратегічні цілі), каска-
дування цілей по підрозділах, можливість чіткого розуміння результативності дій, контроль і ке-
рованість процесу реалізації стратегії зверху «вниз».
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Таблиця 1. Стратегічна карта надання платної послуги «навчання дітей іноземної мови» у до-
шкільних навчальних закладах *

Місія сприяння загальному розумовому розвитку дошкільників
Мета формування елементарних навичок усного мовлення на основі засвоєння лінгвістичного мате-

ріалу
Стратегія надання платної послуги «навчання дітей іноземної мови» у дошкільних навчальних закладах
Складові Клієнти Фінанси Внутрішні процеси Навчання і зростання

персоналу
Мета залучити до

навчання дітей
старшого до-
шкільного віку

профінансувати створен-
ня матеріально-технічної
бази навчання, обґрунту-
вати цінову політику
щодо надання послуг

створення програм
підготовки, методи-
чного і наочного
забезпечення, їх
ефективна реалізація

підготовка фахівців з
іноземної мови і удоско-
налення її науково-
методичного забезпе-
чення

* Складено автором

Таблиця 2. Каскадування цілей і заходів реалізації стратегії надання платних послуг з навчан-
ня іноземної мови дітей після 5 років відповідно до попиту батьків у рамках ЗСП *

Складові Зміст заходу Інструменти реалізації Відповідальні
Клієнти Популяризувати ідею іншомо-

вної підготовки дітей у дошкі-
льних навчальних закладах

Телебачення, радіо, Інтернет,
наглядна агітація, особисті бе-
сіди

Усі рівні

Вивчення попиту батьків на
платну послугу з вивчення іно-
земної мови дітьми у ДНЗ

Анкетування, особисті бесіди 4 рівень, агрегація
інформації на більш
високих рівнях

Фінанси Державне фінансування цільо-
вої програми впровадження
вивчення іноземної мови в до-
шкільних навчальних закладах
(державний компонент)

Фінансовий паспорт цільової
програми

1 рівень

Капітальні і поточні коштори-
си впровадження нової платної
послуги

Бюджетування 4 рівень — розробка,
більш високі рівні —
узгодження і затвер-
дженняТарифна політика щодо надан-

ня нової платної послуги
Калькуляція

Внутрішні
процеси

Програмне забезпечення на-
вчального процесу, розробка
навчальної програми з інозем-
ної мови для дітей старшого
дошкільного віку

Уточнення Базової програми
розвитку дитини «Я у світі»

1 рівень

Методичне забезпечення до-
шкільних навчальних закладів
навчально-методичною літера-
турою та навчально-
методичними комплектами з
іноземних мов

Сучасна література з іноземних
мов для дітей (навчальна, мето-
дична, довідкова, науково-
популярна), мультимедійні сис-
теми

Усі рівні

Організаційне-технічне забез-
печення дошкільних навчаль-
них закладів

Створення кабінетів іноземних
мов, обладнаних комп’ютерною
технікою

Усі рівні

Навчання і
розвиток

Переглянути штатні розклади
дошкільних навчальних закла-
дів

Введення посад вчителів інозе-
мної мови

Усі рівні

Підвищення кваліфікації вчи-
телів іноземної мови дошкіль-
них навчальних закладів

Обладнання навчальних кабіне-
тів з іноземних мов як ресурс-
них центрів в інститутах після-
дипломної педагогічної освіти
та вищих педагогічних навча-
льних закладах

Усі рівні

* Складено автором
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ВИСНОВКИ
1. Умонтування збалансованої системи показників у механізми фінансового управління є мож-

ливим унаслідок схожості мети і використовуваних інструментів і дозволить підвищити ефек-
тивність функціонування суб’єктів державного і приватного секторів. Збалансована система по-
казників гармонійно ув’язує фінансові і нефінансові показники. Її принципова відмінність для
державних і приватних фінансів полягає у такому: метою балансування показників у приватному
секторі є максимізація прибутку, у неприбутковому секторі — реалізація соціальних завдань за
умови найбільш ефективного витрачання бюджетних коштів.

2. Методичний підхід до управління фінансами на основі збалансованої системи показників
заснований на орієнтації на чотири перспективи: фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-процеси;
навчання і розвиток. Ефективність збалансованої системи показників залежить від якості її впро-
вадження, яке здійснюється в чотири етапи: підготовка до побудови ЗСП; побудова ЗСП; каскаду-
вання ЗСП; контроль виконання стратегії.

Метою подальших досліджень є обґрунтування методичних підходів до використання збалан-
сованої системи показників акціонерними товариствами.
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КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ
ЗА СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
У науковій статті розглянуто концепції фінансового планування в історичній ретроспективі. Виконано та система-

тизовано характеристику телеологічної та генетичної концепції, їх переваги та недоліки, можливості їх використання у
практичній діяльності. Досліджено фінансове планування як функція управління фінансами підприємства при застосу-
ванні різних моделей стратегічного управління.

Ключові слова: концепція, фінансове планування, стратегічні моделі управління.

ВСТУП
Становлення нових та поступова зміна дотеперішніх економічних і соціальних відносин в Ук-

раїні впливає на формування фінансової системи та відповідних методів управління фінансами.
Фінансове планування як важлива складова механізму фінансової системи та одна із функцій
управління підприємством набуває актуальності за сучасних умов, коли суттєвим для діяльності є
вплив глобалізації, поступової інформатизації суспільства та його інноваційного розвитку.

Перехід від директивного до індикативного планування, що здійснювався в Україні наприкінці
ХХ ст., потребував реформування фінансового планування. Водночас відсутність у цей період на-
лежного методологічного, методичного й організаційного забезпечення фінансового планування
діяльності підприємств, що враховувало б умови їх функціонування у конкурентному середовищі,
призводила до відмови від планування і запровадження оперативного управління фінансами.

Потреба у цілісній концепції фінансового планування спонукає до дослідження складових
процесу планування фінансових ресурсів підприємства, необхідності застосування основних мак-
роекономічних показників при розрахунку показників плану підприємств за індикативного пла-
нування, інструментів досягнення фінансової рівноваги в умовах розвитку національної фінансо-
вої системи і впливу світової економіки. Для визначення завдань, принципів, методів фінансового
планування в окремих наукових розробках використовуються положення телеологічної, генетич-
ної концепцій або їх поєднання, що не враховує сучасних умов і робить застосування фінансового
планування неефективним.

Окремі аспекти фінансового планування досліджуються українськими вченими В. Бабічен-
ком, В. Беседіним, М. Білик, В. Биковою, І. Бланком, В. Борисовою, Г. Висоцьким, В. Корнєєвим,
І. Ожерельєвою, В. Опаріним, О. Орловим, І. Полтьєвою, О. Терещенком, В. Тропіною, І. Хомою,
М. Чумаченком, А. Чуписом, І. Шестовою та ін., а також зарубіжними дослідниками, такими, як
Р. Акофф, І. Ансофф, М. Алексєєва, В. Бочаров, Р. Брейлі, І. Брігхем, Дж. Ван Хорн, Дж. Вахович,
У. Кінг, Ч. Лі, С. Маєрс, М. Поукок, А. Робсон, Дж. Сігел, А. Тейлор, Дж. Фіннерті, Дж. Шим та ін.
Фінансове планування підприємств розглядається у контексті стратегічного управління чи видів
короткострокового внутрішньогосподарського планування та моделей, які описують окремі скла-
дові системи управління фінансами. Більшість відомих методичних підходів до розрахунку по-
казників фінансового плану ґрунтуються на застосуванні лише прогнозного індексу інфляції без
урахування інших індикативних показників, що позначається на якості плану та його перервності
протягом планового періоду. Практика безсистемності застосування промисловими підприємствами
планування призводить до зниження прибутковості.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження концепцій фінансового планування діяльності промислових

підприємств та їх використання у сучасних умовах, розгляд фінансового планування як функції
управління.

РЕЗУЛЬТАТИ
В науці і практиці відомі різні концепції фінансового планування, виходячи з методів ураху-

вання впливу факторів зовнішнього та внутрішнього оточення, — генетична або протидії такому
впливу за допомогою встановлення відносно постійних «інституційних рамок», державного ре-

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
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гулювання фінансово-господарської діяльності підприємства, скорочення впливу ризиків діяль-
ності суб’єктів — телеологічна, або їх поєднання.

У науковій літературі генетична і телеологічна концепції розглядаються для визначення про-
цесу фінансового планування на макрорівні і реалізуються у формі індикативного та директивно-
го планування, починаючи з ХІХ ст. Дослідження сутності і форм реалізації положень зазначених
концепцій і концептуальних підходів, особливості їх застосування в різних історичних періодах
надасть можливість обґрунтувати моделі, які описують умови функціонування суб’єктів господа-
рювання у сучасних умовах, визначити шляхи вдосконалення методичного та організаційного
забезпечення фінансового планування. Телеологічна та генетична концепції ґрунтуються на різних
компонентах і напрямах проходження процесу планування.

Телеологічна концепція описує процес планування, який передбачає визначення цілей функ-
ціонування, фінансових показників на кінець планового періоду та шляхів їх пропорційного роз-
поділу на короткострокові періоди. Тому для планування, яке методологічно ґрунтується на теле-
ологічній концепції, більше значення має:

1) формування нормативних цілей;
2) визначення методів пропорційного розподілу нормативних цілей;
3) визначення відносно сталих умов функціонування;
4) визначення методів протидії впливу чинників зовнішнього оточення.
Телеологічна концепція описує процес планування в періоді та умовах відносного статичного

стану.
Враховуючи, що розвиток економіки є динамічним процесом, врівноважений стан може бути

лише відносним для певного об’єкта, і досягатиметься штучними обмеженнями.
Врівноважений стан та розвиток у різних історичних періодах досягався через встановлення

обмежень впливу кон’юнктури та регулювання державою діяльності суб’єкта господарювання за
допомогою встановлення відповідних регламентів.

Прикладом є застосування цього підходу, починаючи з 20-х років ХХ ст., в країнах з командно-
адміністративними методами управління. Передбачалося, що рівновага розвитку економіки, змен-
шення впливу зовнішнього оточення, скорочення кількості факторів кон’юнктури можуть бути
досягнуті шляхом передачі функцій ринку Держплану, а саме врівноваження попиту та пропо-
зиції, визначення цін. Фінансовий план розглядався не як засіб урахування впливу кон’юнктури
та випадковостей, що виникали в процесі розвитку економіки, а як протидія такому впливу. Фінан-
сові інститути були штучно виключені із фінансової системи або зменшено їх повноваження.
Визначення терміна «фінансове планування» відповідно до телеологічного підходу зводиться до
трактування його як «…важливого засобу організації фінансів підприємства, метою якого було
встановлення конкретного завдання у сфері джерел створення і напрямку використання грошо-
вих ресурсів» [1]. До фінансового плану входили зафіксовані показники доходів, витрат, прибутку
від товарної продукції, прибутку від іншої реалізації, активів (власних оборотних засобів, інших
активів), обсяги фінансування та економічних нормативів формування і використання фінансо-
вих ресурсів [3]. Для підприємств окремих галузей завдання з прибутку та рентабельності заміня-
лися завданнями зі зменшення собівартості продукції [2].

Застосування телеологічного підходу через встановлення відносно постійних «інституційних
рамок» дало змогу зменшити трансакційні витрати, пов’язані з діяльністю суб’єктів господарю-
вання, але це призвело до збільшення виробничої собівартості продукції за рахунок зростання
витрат на придбання сировини, встановлення фіксованої ціни, зниження якості сировини. При
цьому власна готова продукція могла реалізовуватися за фіксованими цінами, нижчими від її ви-
робничої собівартості.

Слід зазначити, що застосування телеологічної концепції у колишньому Радянському Союзі не
дало можливості досягти рівноваги розвитку економіки та її суб’єктів господарювання. Однією з
причин може бути ототожнення планомірності з пропорційністю, оскільки пропорційний роз-
поділ не завжди означає планомірний процес. Для забезпечення пропорційності запроваджували-
ся додаткові засоби впливу на діяльність підприємств, а саме встановлено фінансування з бюдже-
ту і розподіл продукції.

Основним недоліком телеологічної концепції є неврахування кон’юнктури для планування
діяльності підприємств низки галузей і «механічне» встановлення обмежень при врівноваженні
функціонування, неврахування невизначеності середовища функціонування. Тому як інстру-
мент урахування невизначеності середовища було застосовано генетичну концепцію у фінансо-
вому плануванні.
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Історично генетичний метод виник у результаті утворення в науці ідеї розвитку. Генетичний
метод у плануванні почав застосовуватися в період зростання невизначеності діяльності суб’єктів
господарювання.

Передумовами формування генетичної концепції були:
1) посилення конкуренції;
2) створення та розвиток фінансової та податкової систем;
3) концентрація капіталу та праці;
4) відокремлення власності від безпосереднього управління об’єктами та запровадження інсти-

тутів управління;
5) науково-технічний прогрес.
Генетична концепція описує процес фінансового планування, що ґрунтується на минулих тен-

денціях та можливих змінах кон’юнктури в майбутніх періодах. Достовірність даних про поточ-
ний стан і майбутні зміни впливають на досягнення визначених цілей, оскільки початок планово-
го періоду є ключовим.

Генетична концепція фінансового планування передбачає, що економіка розвивається систем-
но і циклічно, перехід від одного етапу циклу до іншого може бути передбачений. При цьому
поведінка суб’єктів процесу може бути передбачуваною, що відповідно впливає на кон’юнктуру.

За генетичною концепцією державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання зво-
дилося до узгодження (коригування) щорічних фінансових планів. Держава застосовувала фінан-
сові плани для управління державним майном і формування планових показників бюджету. Роз-
ширення джерел фінансування створювало умови для розширення методів планування напрямів
ефективного використання залучених та прирівняних до власних фінансових ресурсів.

Заходами із досягнення рівноваги при застосуванні генетичної концепції були:
1) розроблення методів довгострокового прогнозування діяльності в умовах невизначеності і

ризиків діяльності, зокрема метод перспективної екстраполяції;
2) розроблення моделей управління витратами;
3) запровадження організаційних заходів, а саме знаходження оптимальної організаційної

структури.
Процес пристосування до зміни кон’юнктури потребував від науковців та управлінців розроб-

лення методичного та організаційного забезпечення фінансового планування. З цією метою роз-
роблялися методи планування та окремі моделі управління витратами, які передбачали приведен-
ня витрат, пов’язаних з виробництвом, до їх оптимального рівня, а витрат на постачання сирови-
ни та збут — до мінімуму. Отже, запроваджувалися шляхи скорочення витрат, які виникали на
всьому ланцюгу проходження продукції. Запровадження таких організаційних заходів зменшува-
ло внутрішні ризики діяльності, витрати на функціонування та розвиток підприємств і, як резуль-
тат, приводили до збільшення прибутку. За генетичною концепцією фінансове планування визна-
валося процесом аналізу інвестицій і можливих варіантів фінансування підприємства; проекту-
вання можливих результатів з альтернативних рішень; оцінки можливостей виконання поточних
цілей, сформульованих у фінансових планах.

За ринкових відносин передбачається, що рівновага встановлюється економічними суб’єкта-
ми, які прагнуть до максимізації корисності діяльності, та утримується без запровадження додат-
кових заходів у поточному та майбутньому періодах. У процесі планування наголос робився на
максимізації прибутковості підприємства, яка залежала здебільшого від попиту споживачів. Не-
можливість прогнозування попиту у довгостроковому періоді вплинула на скорочення періоду
планування до одного року.

Пропонувалися моделі системи бюджетування діяльності з різними складовими. Науковці ро-
били спроби оцінювати можливість досягнення цілей та якість планування через організаційне
забезпечення — поліпшення кваліфікації, ділових якостей управлінця, який здійснює плануван-
ня. Застосовувалися такі види планування, як форсайт і хіндсайт. Визначали форсайт як свідоме
управління віддаленим майбутнім. Планування здійснювалося з використанням моделі Дельфі.
Корпоративний форсайт застосовували для визначення стратегій розвитку, розв’язання поточних
проблем, розроблення альтернативних рішень, тощо. Хіндсайт визначали як ретроспективний
аналіз помилкових рішень [4]. Цей вид планування застосовувався у вигляді коригування діяль-
ності за результатами вивчення минулої діяльності. Такі види планування можуть належати пла-
нуванню відповідно до моделі дослідження стратегічних процесів і визнаватися інструментами
процесу прийняття управлінських рішень.
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Для складання фінансових планів розроблялися моделі: Модільянні-Міллера; модель аналізу
взаємозв’язку рішень щодо інвестування, фінансування і дивідендів; модель Уоррена і Шилтона
«FINPLAN»; Карлетона, Майєрса та Пога (LONGER).

Недоліками генетичної концепції в застосуванні її у сучасних умовах господарювання є те, що
цілі передбачено встановлювати на довгострокову та короткострокову перспективу як орієнтири,
при цьому планується не послідовне, а ймовірне досягнення цілей. Це потребує розроблення аль-
тернативних планів для можливих передбачуваних змін, альтернативні плани, у свою чергу, базу-
ються на показнику обсягу продажу. Вивчаються чинники, які впливають на попит, і залишають-
ся поза увагою чинники, які впливають на ринок ресурсів та технологій (інновацій). Скорочення
попиту впливає на перервність плану, оскільки є наслідком представлення конкуруючими підпри-
ємствами нових видів продукції, вироблених за новітніми технологіями. За генетичною концеп-
цією непередбачувані зміни кон’юнктури не можуть бути об’єктом планування. Але саме непе-
редбачувані зміни внаслідок запровадження новітніх технологій впливають на процес функціо-
нування; скорочення або збільшення часових меж фінансового плану; зміни планових показників
доходів, витрат, використання фінансових ресурсів.

Цікавим є перехідний період від однієї концепції до іншої, оскільки в різних історичних пері-
одах відбувається за однаковими етапами:

1) виникнення передумов зміни концепції;
2) визначення потреби у застосуванні основної (генетичної або телеологічної) концепції чи

одного з можливих варіантів їх поєднання;
3) розробка методів розрахунку планових показників, способу і форми складання плану.
Науковцями у різних періодах робилася спроба об’єднати окремі положення генетичної та

телеологічної концепцій для надання плануванню властивостей гнучкості, адаптивності та інших
властивостей, необхідних у той чи інший період.

Дослідження показало, що передумовами переходу від телеологічноі до генетичної концепції є:
1) передача частини землі з державної у приватну власність, передача в оренду або в управлін-

ня частини державних земель;
2) розподіл (перерозподіл) праці;
3) зростання промислового виробництва, розвиток зовнішньої торгівлі;
4) зміна структури фінансової та податкової систем [5, с. 63-64; 6, с.7].
У перехідний період від генетичної до телеологічної концепції досліджувалися можливості

використання ринку для стимулювання господарського розвитку у поєднанні з плануванням. Пе-
редумовою переходу була державна політика, яка передбачала прямолінійність, рівномірність
розвитку економіки, що досягалася встановленням нормативних цілей [5].

В.Ф. Беседін зазначає, що «за сучасних умов України, коли її економіка вступає у фазу підне-
сення, найбільш ефективною була б змішана система планування з рівними частками директив-
них і економічних підходів» [6, с. 200].

Більшість сучасних систем фінансового планування ґрунтується на генетичній концепції і має
спрямованість на окремі аспекти політики управління активами, капіталом, інвестиціями, грошо-
вими потоками, фінансовими ризиками та антикризового фінансового управління.

На підставі проведеного аналізу генетичну і телеологічну концепції визнано базовими у фінан-
совому плануванні. Водночас вони методологічно ґрунтуються на різних засадах спрямування
процесу планування; визначають різні шляхи досягнення цілей збалансованого розвитку націо-
нальної економіки та її суб’єктів; можуть застосовуватися на макро- та мікрорівні; передбачають
існування взаємообумовленості між рівнем розвитку фінансової системи та фінансового плану-
вання діяльності підприємств.

Багатьма вітчизняними і зарубіжними науковцями концептуальні підходи, принципи та мето-
ди, через які вони реалізуються, трактуються, виходячи з генетичної концепції або поєднання її з
телеологічною.

У сучасних умовах має застосовуватися концептуальний підхід, який базується на синтезі по-
ложень генетичної і телеологічної концепцій та визначає складові процесу планування, процеду-
ри збалансування фінансових ресурсів, що становить це підхід фінансової рівноваги для плану-
вання формування та використання фінансових ресурсів промислових підприємств.

Застосування певної моделі стратегічного управління у різні історичні періоди залежало від ок-
ремих функцій управління, які визнавалися такими, що превалюють. Наприклад, у 1900–1930 рр.
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превалюючою визнавалася функція контролю, а інші функції управління — допоміжними (роз-
вивається управлінський облік та контролінг); у 1930–1950 рр. — функція планування (довго-
строкового із застосуванням цільової моделі управління); у 1950–1970 рр. — функція плануван-
ня (стратегічного); у 70-х роках ХХ ст. — функції мотивації та організації; у 80-х роках ХХ ст.
— функції планування (стратегічного) і контролю; у 90-х роках ХХ ст. — функції організації та
контролю [7; 8; 9].

У науковій літературі моделі стратегічного управління розглядаються без особливостей їх зас-
тосування у практичній діяльності підприємств, стану зовнішнього середовища їх функціонуван-
ня, галузевої приналежності, тому більшість моделей за певних умов не дає очікуваного результа-
ту [7; 8; 9; 10; 11; 12].

На сучасному етапі, який характеризується невизначеністю та швидкозмінністю умов діяль-
ності підприємств, потребують дослідження моделі системного управління із запровадженням
усіх його функцій, а не окремих функцій управління, особливо актуальним це є для промислових
підприємств. Такий підхід створить умови для визначення макроекономічних тенденцій і перед-
бачення змін, з ними пов’язаних. Це дасть змогу підприємству знайти шляхи виявлення і враху-
вання не тільки відомих та можливих випадковостей, а й таких, які виникатимуть лише в майбут-
ньому і можуть бути пов’язані з економічною чи екологічною, ресурсною безпекою діяльності.
Застосування тієї чи іншої моделі стратегічного управління має бути ефективним, а саме очіку-
вані результати мають співвідноситися з можливими витратами на її застосування.

Таким чином, аналіз завдань фінансового управління при застосуванні різних моделей страте-
гічного управління (класичної моделі стратегічного планування, моделі управління за функція-
ми, моделі стратегічних процесів) показав, що фінансове планування наділяється відповідними
завданнями із розроблення фінансових стратегій, фінансового стратегічного і тактичного планів
(для першої моделі) та із забезпечення оперативного планування фінансових ресурсів, зокрема
грошових коштів (для інших двох). Моделі стратегічного управління мають обиратися з ураху-
ванням «адаптивних» можливостей підприємства, а саме швидкості реагування на зміни попиту
та пропозиції сировини, технологій, готової продукції, на превалюванні у структурі майна абсо-
лютно ліквідних активів підприємства та галузевої приналежності. Для підприємств таких галу-
зей, як торгівля, сфера послуг та ін., які не потребують значних енерго- та матеріаломістких тех-
нологій, мають короткий операційний цикл, доцільно застосовувати модель дослідження страте-
гічних процесів чи модель, сфокусовану на окремих функціях управління, а для промислових
підприємств — класичну модель стратегічного планування.

За класичної моделі стратегічного планування передбачається запровадження системи фінан-
сового планування, до процедур якої вводиться прогнозування, аналіз інформації про зовнішній і
внутрішній стан підприємства, аналіз фінансово-господарської діяльності, складання фінансової
стратегії, стратегічного і тактичного фінансового планів, оцінка якості (відповідності показників
тактичного плану стратегічному, фінансових коефіцієнтів — змодельованому плану-стандарту),
організація і внутрішній контроль. Запровадження цієї моделі потребуватиме відповідної органі-
зації комунікації та мотивації, а також формуватиме інформацію для прийняття управлінських
рішень. За такої моделі процес фінансового планування для розрахунку планових показників по-
требує достовірної інформації про поточний стан економічного середовища та прогнозні тен-
денції (рис. 1).

Наведена на рис. 1. схема процесу формування інформації для складання фінансового плану
відрізняється від структури взаємозв’язку оперативного фінансового плану з іншими планами.

Показники доходів, витрат, прибутку, пов’язані із виконанням бізнес-процесів та інших інно-
ваційних проектів (рис. 1), враховуються при складанні фінансового плану та плану руху грошо-
вих коштів. За такою схемою ув’язуються всі зведені планові показники.

Для забезпечення формування інформації, розрахунку взаємопов’язаних показників усіх видів
внутрішньогосподарського планування, узагальнення показників у фінансовому плані розробляєть-
ся перелік завдань фінансового планування.

Уточнений перелік основних завдань фінансового планування можна представити у вигляді:
1) забезпечення ефективних напрямів формування та використання фінансових ресурсів для

врівноваженої діяльності та розвитку;
2) виявлення резервів нарощування доходів і скорочення витрат;



29
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Нехайчук Ю.С., Борунов Д. Концепції фінансового планування та його завдання за сучасних моделей управління
діяльністю промислових підприємств

План доходів і витрат як компонент
бізнес-плану

Плановий оборотний баланс, план доходів
і витрат

Фінансовий план

Зведений кошторис витрат операційної
діяльності як компонент управлінського

обліку витрат

План руху грошових коштівПодатковий план (план податкових платежів,
витрат (доходів) з податку на прибуток)

План фінансування проекту та кошторис
витрат як компоненти інноваційного

проекту

Рис. 1. Процес формування інформації для складання фінансового плану (Складено авторами)

3) формування економічних відносин з іншими суб’єктами господарювання, власниками або
суб’єктами управління державною власністю;

4) оцінка діяльності керівників центрів відповідальності, фахівців, які безпосередньо залучені
до процесу фінансового планування як елемент мотивації працівників;

5) оцінка якості фінансових планів;
6) запровадження внутрішнього контролю за складанням фінансових планів (перевірка відпо-

відності плану-стандарту як плану, при виконанні якого досягаються встановлені показники, ви-
значені цілі та забезпечується врівноважений розвиток підприємства) та їх виконанням.

ВИСНОВКИ
Дослідження теоретичних засад фінансового планування діяльності промислових підприємств

дало змогу дійти таких висновків:
1. Концепції фінансового планування, принципи та методи, через які вони реалізуються, є

об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Розробляються окремі види і
системи фінансового планування. Збільшення їх видів за сучасних умов господарювання засвід-
чує неможливість досягнення процесу ефективного планування, а саме складання якісного фінан-
сового плану з мінімальними витратами ресурсів і часу.

2. Генетична і телеологічна концепції є базовими у фінансовому плануванні. Водночас вони
методологічно ґрунтуються на різних засадах спрямування процесу планування; визначають різні
шляхи досягнення цілей, збалансованого розвитку національної економіки та її суб’єктів; можуть
застосовуватися на макро- та мікрорівні; передбачають існування взаємообумовленості між рівнем
розвитку фінансової системи та фінансовим плануванням діяльності підприємств.

3. Фінансове планування як функція управління фінансами підприємства при застосуванні
різних моделей стратегічного управління (класичної моделі стратегічного планування, моделі
управління за функціями, моделі стратегічних процесів) наділяється відповідними завданнями із
розроблення фінансових стратегій, фінансового стратегічного і тактичного планів (для першої
моделі) та із забезпечення оперативного планування фінансових ресурсів, зокрема грошових коштів
(для інших двох).

4. Завдання фінансового планування визначаються, виходячи з норм концептуального підходу
фінансової рівноваги, а також моделі стратегічного управління.

Основні завдання фінансового планування визначено як: забезпечення ефективних напрямів
формування та використання фінансових ресурсів для врівноваженої діяльності та розвитку; ви-
явлення резервів нарощування доходів і скорочення витрат; формування економічних відносин з
іншими суб’єктами господарювання, власниками або суб’єктами управління державною власні-
стю; оцінка якості фінансових планів; запровадження внутрішнього контролю за складанням фінан-
сових планів та їх виконанням.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У статті досліджено сутність, склад фінансових ресурсів та оцінено стан їх формування органами місцевого само-
врядування. Запропоновано напрями діяльності місцевим органам влади щодо пошуку та залучення додаткових фінан-
сових ресурсів.

Ключові слова: фінансові ресурси, органи місцевого самоврядування, місцеві позики, комунальна власність.

ВСТУП
Активний вплив місцевого самоврядування на формування нових суспільних відносин можли-

вий лише в тому разі, якщо воно матиме у своєму розпорядженні достатню кількість фінансових
ресурсів. Головною ознакою фінансової самостійності є володіння і розпорядження фінансовими
ресурсами, обсяги яких відповідають функціям і завданням органів місцевого самоврядування.

В умовах дефіциту власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування та неста-
більності їх дохідних джерел особливого значення набуває ґрунтовне вивчення можливих джерел
та способів залучення ресурсів, що дозволить створити ефективну систему фінансового забезпе-
чення територіальної громади.

Проблеми формування фінансових ресурсів на місцевому рівні досліджували такі вітчизняні
вчені, як О. Василик, В. Зайчикова, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніна, Ц. Огонь, К. Павлюк,
С. Слухай, І. Петровська, Д. Клиновий, П. Бечко, О. Ролінський, О. Чуйко, О. Рогальський. Багато
уваги в їх наукових здобутках приділяється проблемам формування доходів місцевих бюджетів,
зміцненню податкового потенціалу регіонів. Однак не існує єдиного підходу до визначення скла-
ду фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування. Тому подальшого вивчення потребу-
ють питання пошуку додаткових джерел формування фінансових ресурсів, обґрунтування вели-
чини фінансових ресурсів місцевого самоврядування, проведення ретельного аналізу стану наяв-
них коштів, здійснення планування і прогнозування їх обсягів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей формування фінансових ресурсів органів місцевого

самоврядування, уточнення їх складу, оцінка стану та визначення напрямів діяльності місцевих
органів влади щодо пошуку та залучення додаткових фінансових ресурсів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічний розвиток країни, окремої адміністративно-територіальної одиниці, суб’єкта

підприємництва чи домогосподарства знаходиться у прямій залежності від забезпечення необхід-
ними ресурсами. Це можуть бути природні, майнові, фінансові, демографічні, інтелектуальні та
інші види ресурсів. Значення кожного виду ресурсів у забезпеченні ефективної діяльності суб’єктів
економіки вагоме, однак найбільш важливими та складними, на думку багатьох економістів, є
фінансові ресурси [1, с. 72].

Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування є об’єктом і реальним вираженням місце-
вих фінансів, а суб’єктами економічних відносин, в процесі яких вони формуються, розподіля-
ються і використовуються, є територіальна громада та органи місцевого самоврядування, які діють
від її імені та в її інтересах, державні органи влади, юридичні та фізичні особи.

Фінансові ресурси місцевих органів влади можна визначити як сукупність фондів грошових
засобів, які створюються у процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на еконо-
мічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць [2].

На обсяги фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування впливає багато чинників,
головні серед яких:

 розподіл повноважень між органами державної влади і місцевим самоврядуванням;
 розподіл дохідних джерел державного та місцевого бюджетів;
 чинна система оподаткування, перелік податків і внесків, їх ставки, пільги;
 організація міжбюджетних відносин і порядок надання трансфертів місцевим бюджетам з

державного бюджету;
 стан фінансового ринку країни й реальні можливості органів місцевого самоврядування у

сфері використання запозичених (кредитів) і залучених коштів (місцевих позик);
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 склад і фінансовий стан підприємств та інших суб’єктів господарювання, які належать до
місцевого господарства;

 конкретні зусилля органів місцевого самоврядування, спрямовані на забезпечення соціально-
економічного стану територій, населених пунктів, пошук альтернативних джерел доходів [3, с. 148].

Враховуючи особливості функціонування головних суб’єктів місцевих фінансів, дослідження
сутності фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, на нашу думку, неможливе без
чіткого розуміння і визначення їх складових елементів.

Так, І.О. Петровська і Д.В. Клиновий складовими фінансових ресурсів органів місцевого само-
врядування вважають: місцеві бюджети, фінансово-кредитні ресурси та фінансові ресурси
підприємств комунальної форми власності [1].

Інша група дослідників, зокрема О.П. Кириленко, П.К. Бечко і О.В. Ролінський, до фінансових
ресурсів органів місцевого самоврядування зараховують: доходи місцевих бюджетів, кошти цільо-
вих фондів, благодійні, спонсорські внески, пожертвування, фінансові ресурси підприємств ко-
мунальної власності та інші ресурси [3].

На думку, K.M. Владимирова, Н.Г. Чуйко та О.Ф. Рогальського, складовими елементами місце-
вих фінансових ресурсів є: місцеві бюджети та фінансові ресурси підприємств, організацій і уста-
нов комунальної форми власності [4].

Єдиної точки зору стосовно даного питання у науковців немає, тому ми схиляємося до думки,
що основними складовими фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування є: доходи місце-
вих бюджетів, фінансові ресурси підприємств комунальної власності, місцеві позики та благодійні,
спонсорські внески, пожертвування.

Включення до складу фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування коштів цільових
фондів, як самостійної складової, на нашу думку, є недоречним. Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» передбачено право на утворення органами місцевого самоврядування
цільових фондів, однак при цьому зазначено, що вони є складовою спеціального фонду відповід-
ного місцевого бюджету [5]. Отже, цільові фонди можна вважати частиною доходів місцевого
бюджету, а не самостійними складовими фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на значущість доходів місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні розвитку ад-
міністративно-територіальних одиниць, необхідно проаналізувати їхню структуру.

За даними Державної казначейської служби України, до загального та спеціального фондів
місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за січень-вересень 2013 року на-
дійшло 158,9 млрд. грн., що на 5,7 млрд. грн., більше за відповідний показник минулого року [6]
(табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз доходів місцевих бюджетів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за
січень-вересень 2011-2013 років *

Доходи

Факт за
січень-

вересень
2011 року

%

Факт за
січень-

вересень
2012 року

%

Факт за
січень-

вересень
2013 року

%

Доходи (без ураху-
вання міжбюджет-
них трансфертів

62109,6 47,7 72634,9 47,4 76385,5 48,1

Міжбюджетні тра-
нсферти 68198,6 52,3 80577,6 52,6 82504,9 51,9

Усього, млн. грн. 130308,2 100,0 153212,5 100,0 158890,4 100,0
* Розраховано автором

Без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 76,4 млрд. грн., що на 5,2% більше, ніж
за відповідний період 2012 року. Частка трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів ста-
новить 51,9%, що на 0,7% менше, ніж відповідний показник попереднього року.

Порівняно з попереднім роком, у ІІІ кварталі 2013 році продовжилася тенденція до зниження
темпів зростання щомісячних надходжень, що відображає погіршення макроекономічної ситуації
в економіці.



33
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Брязкало А.Є. Особливості формування фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування

У структурі доходів місцевих бюджетів п’ятий рік поспіль спостерігається збільшення частки
податкових надходжень. Таке зростання відбулося за рахунок місцевих податків і зборів, частка
яких збільшилася на 1,7% до 7,0%. Основним чинником збільшення цієї частки є зростання над-
ходжень єдиного податку.

Податкові надходження складають 87,1% доходів місцевих бюджетів (без урахування міжбюд-
жетних трансфертів). Їх обсяг становить 66,5 млрд. грн., що на 4,4% більше від минулорічного
показника.

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом дже-
рела дохідної частини місцевих бюджетів — 61,4% від загальних надходжень місцевих бюджетів
[7, с. 52].

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів традиційно є плата за
землю. З цього джерела надійшло майже 9,7 млрд. грн., що на 1,4% більше за відповідний показ-
ник минулого року.

У вказаний період 2013 року продовжилася тенденція збільшення частки орендної плати за
земельні ділянки з одночасним зменшенням частки орендної плати за земельні ділянки з одночас-
ним зменшенням земельного податку. Це пояснюється тим, що ставки орендної плати не перегля-
даються у бік зменшення, в той час як ставки земельного податку є фіксованими. Відтак, за даної
схеми оподаткування землі, можна прогнозувати подальше збільшення обсягів надходжень оренд-
ної плати на фоні значно більш повільного збільшення власне земельного податку.

До місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів за січень-вересень 2013 року надійшло
5,3 млрд. грн., що майже у 1,5 рази перевищує аналогічний показник 2012 року. Їх частка у струк-
турі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 6,9% (рис. 1).
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З прийняттям Податкового кодексу України склад і структура місцевих податків і зборів зазна-
ла суттєвих змін. Так, відбулося скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14-ти до 5-ти.
Проте включення до їх складу єдиного податку, якого надійшло 4,8 млрд. грн., що на 1,4 рази
більше за обсяги надходжень попереднього періоду, не спричинило очікуване підвищення пито-
мої ваги місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих бюджетів.

Одним з нововведень Податкового кодексу України стало запровадження загальнодержавного
екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього природного
середовища. Від цього джерела до місцевих бюджетів надійшло 1,0 млрд. грн., а його частка у
структурі доходів місцевих бюджетів склала 1,4% [7].

Рис. 1. Структура доходів місцевих бюджетів за січень-вересень 2011-2013 років (Розраховано автором)
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Обсяг неподаткових надходжень місцевих бюджетів склав 8,6 млрд. грн., що на 2,3% менше,
ніж відповідний показник 2012 року. Найбільшою за обсягом статтею неподаткових надходжень
до місцевих бюджетів, як традиційно склалося, є власні надходження бюджетних установ.

З наведених вище даних бачимо, що існуюча на сьогодні в Україні структура доходів місцевих
бюджетів не відповідає вимогам Європейської хартії про місцеве самоврядування.

Адже частка місцевих податків і зборів настільки не значна, що майже не впливає на форму-
вання доходів місцевих бюджетів. Значний обсяг трансфертів з державного бюджету свідчить про
те, що обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування не відповідає передбаченим
в Конституції України [8] та Законі України «Про місцеве самоврядування» [5] функціям.

Слід відмітити, що статтею 9 Європейської хартії про місцеве самоврядування визначено такі
положення щодо формування та розвитку місцевих фінансів:

 органи місцевого та регіонального самоврядування мають право на свої власні адекватні
фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатись в межах своїх повноважень;

 обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає функціям, передба-
ченим Конституцією або законом;

 частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування формується за рахунок місцевих
податків і зборів, на встановлення розміру яких вони мають затверджені законом повноваження;

 передача повноважень місцевим та регіональним органам влади повинна супроводжуватися
передачею їм фінансових ресурсів, необхідних для виконання цих повноважень [9].

Кошти підприємств комунальної власності у складі сукупних фінансових ресурсів органів місце-
вого самоврядування не відіграють вагомої ролі. Більшість об’єктів комунальної власності є не-
прибутковими підприємствами й утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Окрім пе-
редбачених законодавством податків та обов’язкових платежів, жодних інших доходів вони, як
правило, органам місцевого самоврядування не дають.

Проте ми не втрачаємо надії, що діяльність комунальних підприємств може стати важливою
складовою формування фінансового потенціалу місцевих органів влади. Відповідно до чинно-
го законодавства комунальні підприємства працюють у тому самому правовому полі, що й інші
суб’єкти господарювання. Крім того, вони можуть мати певні преференції щодо підприємств інших
форм власності. Це пов’язано з тим, що місцеві органи влади можуть встановлювати пільги для
комунальних підприємств щодо сплати податків, надавати їм для здійснення своєї діяльності при-
вабливі земельні ділянки, фінансову допомогу тощо. Однак є ряд факторів, що суттєво знижують
ефективність функціонування комунальних підприємств. Згідно із даними Держкомстату близь-
ко 60% комунальних підприємств працюють у низькорентабельних або нерентабельних галузях. У
рентабельних галузях, таких як оптова і роздрібна торгівля, готельний і ресторанний бізнес, працю-
ють близько 15% комунальних підприємств. Тому необхідно задіяти важелі, які б стимулювали місцеві
органи влади розвивати рентабельні види діяльності. Одним з таких важелів може бути пільгове
оподаткування прибутку на початкових етапах становлення та розвитку підприємства [2].

На наше глибоке переконання, найслабшою ланкою системи фінансового забезпечення місце-
вого самоврядування є фінансово-кредитна та інвестиційна діяльність місцевих органів влади.

Велике значення в цьому аспекті має планування використання запозичень як джерела інвес-
тиційних ресурсів розвитку територій, які при тому є одним із ефективних джерел отримання
коштів для покращення інфраструктури сіл, селищ та міст регіону. Муніципальна позика — це
найцивілізованіший спосіб залучення фінансових ресурсів, дуже поширений у світовій практиці.
Навіть у такій багатій країні, як США, муніципальними позиками послуговуються практично у
всіх штатах. Зважаючи на сприятливу кон’юнктуру українського фінансового ринку, муніципаль-
на позика є одним із найефективніших інструментів залучення капіталу. Порівняно з іншими фінан-
совими інструментами емісія муніципальних облігацій має очевидні переваги: меншу вартість
обслуговування боргу; позитивний вплив на кредитний рейтинг; подовження терміну запозичен-
ня; широке коло потенційних кредиторів [10].

Проте випуск місцевих позик в Україні має не систематичний, а епізодичний характер. Основ-
ними причинами такого становища є нестабільність умов господарювання, кризові явища в еко-
номіці, інфляція; нестабільність і суперечливість законодавчої бази; нерозвиненість вітчизняного
фондового ринку, відсутність потрібної інфраструктури; допущені помилки і прорахунки у прак-
тиці випуску місцевих позик.

Зважаючи на це формування стратегії запозичень органами місцевої влади повинно бути час-
тиною загальної фінансової стратегії, яка передбачає ефективне управління фінансовими ресур-
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сами, включно як загальний, так і спеціальний фонди місцевого бюджету, а також бюджет розвит-
ку як складову спеціального фонду місцевого бюджету. Розроблення та втілення такої фінансової
стратегії є запорукою виконання бюджету та ефективного використання його ресурсів.

Серед позитивних тенденцій останніх років слід зазначити зростання обсягів благодійних,
спонсорських внесків і пожертвувань, які надходять до бюджетів території місцевого самовряду-
вання і, зокрема, установ, що утримаються за рахунок місцевих бюджетів.

Прикладом благодійної допомоги, яка широко використовується у світовій практиці для підтрим-
ки соціальної сфери (медицини, освіти, культури), є застосування ендавменту.

Чинне вітчизняне законодавство під ендавментом розуміє суму коштів або цінних паперів, які
вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач бла-
годійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму
такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну
суму такого ендавменту без згоди благодійника [11, с. 8].

Проте практика використання потенціалу ендавментів в Україні не поширена, хоча необхідність
розвитку цього інституту як можливості, зокрема, навчальних закладів залучати додаткові кошти
передбачена соціальними орієнтирами розвитку держави і визначена як один з інструментів стра-
тегії розбудови громадського суспільства.

Отже, підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що стимулювання економічного зрос-
тання на рівні територіальних громад потребує стабільного ресурсного забезпечення та розвину-
того інституційного середовища.

Світова економічна криза та виклики посткризового періоду серед актуальних питань стиму-
лювання економічного зростання поставили проблему пошуку внутрішніх ресурсів розвитку на
місцевому рівні, відмову від патерналістських очікувань.

Формуються нові підходи, за якими має реалізуватися відповідальність місцевої влади за місце-
вий розвиток і викристалізовуються напрямки дії органів місцевого самоврядування щодо забез-
печення економічного зростання на місцях:

1. Передання окремих функцій управління від органів місцевого самоврядування до місцевих
громад і бізнесу. Це обумовлено тим, що кожне місто, селище, село має унікальний ресурсний
потенціал для забезпечення економічного зростання. На місцях краще усвідомлюють стимули і
перешкоди на шляху до налагодження стабільного місцевого зростання і процвітання. Саме тому
громади спільно з органами місцевого самоврядування та на основі налагодження ефективної
співпраці з місцевим бізнесом здатні створити ефективні умови для припливу інвестицій, задіян-
ня інновацій у процесі стимулювання економічного зростання.

2. Підтримка місцевим самоврядуванням розвитку ефективних і динамічних ринків, сприяння
подоланню бар’єрів входження на місцеві ринки, зокрема різних інфраструктурних обмежень.

3. Створення на місцевому рівні сприятливих умов, зняття адміністративних бар’єрів щодо
залучення інвестицій, підвищення довіри інвесторів для збільшення надходження інвестицій (на-
самперед, довгострокових) [12, с. 7].

Діяльність органів місцевого самоврядування щодо стимулювання економічного зростання на
місцевому рівні передбачає узгодження економічних інтересів держави, регіонів та місцевих гро-
мад, створення дієвих стимулів щодо економічного зростання на місцевому рівні та збільшення
на цій основі добробуту.

ВИСНОВКИ
В умовах ринку джерела ресурсів для економічного зростання на місцях мають бути диверси-

фіковані. Для стимулювання пошуку додаткових джерел формування фінансових ресурсів орга-
нами місцевого самоврядування повинні застосовуватися різноманітні напрямки активізації місце-
вої економічної ініціативи, у тому числі:

 розвиток підприємництва, створення нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джере-
ла сировини, забезпечують насамперед потреби внутрішнього ринку;

 сприяння місцевою владою залученню інвестицій та їх ефективному використанню;
 упровадження інновацій у виробничу сферу, створення нової продукції;
 розвиток сфери послуг;
 запровадження й використання різноманітних інструментів та механізмів стимулювання місце-

вого економічного розвитку (у т.ч. програм соціально-економічного розвитку, кластерів, націо-
нальних проектів, механізмів державно-приватного партнерства та ін.);
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 розширення сфери дії фінансових інструментів стимулювання місцевого економічного роз-
витку (у т. ч. інвестиційних субвенцій, бюджету розвитку у складі місцевого бюджету, комуналь-
них банків, муніципальних цінних паперів, філіалів банківських установ) [12, с. 6].

Хочемо зауважити, що ми торкнулися лише окремих аспектів формування фінансових ресурсів
органів місцевого самоврядування. Подальших наукових досліджень потребують перспективні
напрями диверсифікації дохідних джерел місцевих органів влади.
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ОЦІНКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОПОДАТКУВАННЯ

У статті досліджується питання оподаткування житлової нерухомості в Україні. Розглянуто принципи і функції
оподаткування житлової нерухомості. Визначено проблеми при здійсненні оцінки житлової нерухомості з метою
оподаткування.

Ключові слова: житлова нерухомість, оподаткування нерухомості.

ВСТУП
В Україні відбуваються зміни, що пов’язані з оцінкою нерухомості з метою її подальшого опо-

даткування. Ці зміни пов’язані з тим, що в Податковий кодекс України був внесений податок з
нерухомості відмінної від земельної ділянки.

Проблема оподаткування нерухомості є питанням, що досліджувалось в працях різних нау-
ковців, зокрема Л. Корнилової, О. Левецького, С. Льовочкина, І. Малого, В. Павленко тощо.

Проте в наукових працях недостатньо висвітлювались питання щодо розвитку оподаткування
житлової нерухомості в Україні з урахуванням змін, що були внесені у зв’язку з прийняттям По-
даткового кодексу України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження процесу оподаткування житлової нерухомості в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Прийняття Податкового кодексу України було значним кроком для впровадження в систему опо-

даткування країни нового податку з нерухомості. Запровадження цього податку є дуже важливим в
контексті розвитку не лише системи оподаткування, а й системи ринкової економіки взагалі.

Для ринкового господарства оподаткування нерухомості є обов’язковим елементом внаслідок
того, що нерухомість є найважливіший об’єкт вкладання вільних коштів, які отримують підприємці,
заможні громадяни, а також значна частина чиновників, які отримають кошти від корупційних
схем у процесі своєї діяльності.

Податковий кодекс України лише формально визначив наявність податку на нерухомість, що
відрізняється від земельної ділянки. Однак в Кодексі не було запропоновано механізм оподатку-
вання, тому що не було розроблено та впроваджено оцінки нерухомості, зокрема житлової неру-
хомості для цілей оподаткування.

З метою усунення існуючих правових негараздів Кабінет Міністрів України від 04.03.2013 р.
№231 прийняв постанову «Деякі питання здійснення оцінки для цілей оподаткування і нараху-
вання та сплати інших обов’язкових платежів, що справляються у відповідності з законодавством».

Формування українських підходів до оподаткування нерухомості базувалися на чинній світовій
практиці. Зокрема у світовій практиці були сформульовані принципи оподаткування, які зводять-
ся до наступного:

1. Об’єктом оподаткування є земля, будівлі та споруди, тобто майно, яке легко виявити та
ідентифікувати.

2. В якості бази оподаткування виступає ринкова вартість оподатковуваних об’єктів, що сти-
мулює їх ефективне використання. При визначенні вартості об’єкта для оподаткування: а) зас-
тосовується капітальна (акумульована) вартість об’єкта; б) в деяких європейських країнах за
основу береться орендна вартість (потенційна середньорічна величина доходу від оренди неру-
хомого майна).

3. При визначені вартості нерухомого майна зазвичай використовується не індивідуальна оцін-
ка кожного окремого об’єкта, а масова оцінка на основі застосування стандартних процедур роз-
рахунку вартості об’єктів для цілей оподаткування. Це дозволяє оцінити величину кількість об’єктів
при відносно невеликих витратах. Методика визначення оціночної вартості базується: а) на по-
рівнянні продажів, тобто визначенні цін ринкових угод з об’єктами нерухомості (Австралія, Да-
нія, Швеція); б) капіталізація доходу від потенційного найкращого та вигідного використання
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нерухомого майна (окремі кантони Швейцарії, окремі частини Данії та Швеції); в) на витратному
методі, тобто розрахунку витрат, які потрібні були б на повне відновлення даного об’єкту нерухо-
мості (Індонезія, Японія і Південна Корея); г) на поєднанні всіх трьох перерахованих методів
(США, Канада, Нідерланди).

4. Пільги надаються: а) соціально незахищеним платникам податків; б) за типами нерухомості,
що забезпечує здійснення суспільно-корисних видів діяльності; в) по об’єктах, що знаходяться в
державній (муніципальній) власності.

5. Ставки податку залежить від конкретної законодавчої та економічної практики в країні. За-
стосовують фіксовані та перемінні (бюджетні) ставки.

Система оподаткування нерухомого майна у світовій практиці базується на трьох основних
функціях:

1. Фіскальній. Податок на нерухомість здатний забезпечити достатній і стійкий рівень надход-
жень до місцевих бюджетів.

2. Стимулююча. Податок на нерухоме майно стимулює до більш раціонального використання
цього майна або відчуження майна, якщо воно не використовується ефективно.

3. Соціальної справедливості. Справляння податку на нерухомість побудоване таким чином,
що більшу суму податку сплачує за об’єкти, які мають більшу цінність і більшу вигідно розташо-
вану нерухомість.

Оподаткування нерухомості у відповідності до Податкового кодексу України відноситься до
місцевих податків і зборів. Це пов’язано з тим, що український законодавець розробляючи ос-
новні положення системи оподаткування в країні вважав за доцільним дати місцевим громадам
такий податок, який б за будь-яких умов забезпечував надходження доходів до місцевих бюд-
жетів. Саме податок на нерухомість може дати значні кошти для місцевих бюджетів, особливо в
селах та селищах, де відсутні великі платники — підприємці.

Платником податку на нерухомість є не лише фізичні, а й юридичні особи, у тому числі нере-
зиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

На протязі кількох років після прийняття Податкового кодексу України податок на нерухомість
був лише теоретично запроваджений. Фактично положення Податкового кодексу щодо оподатку-
вання житлової нерухомості не було реалізовано через відсутність чіткого механізму оцінки жит-
лової нерухомості.

Оцінка житлової нерухомості для подальшого оподаткування — новий для України вид оцінки
вартості майна і майнових прав, які належать фізичній особі. В результаті проведення такої оцінки
визначається оціночна вартість, яка є базою для розрахунку суми податку на житлову нерухомість.

Оцінка житлової нерухомості з метою подальшого оподаткування здійснюється в наступних
випадках:

1) продаж або обмін об’єктів житлової нерухомості;
2) прийняття в спадщину або в подарунок житлової нерухомості;
3) здійснення операції, що передбачає нотаріальну її реєстрацію.
До нерухомого майна, що підлягає оцінці з метою подальшого оподаткування належать:
а) квартири;
б) окремі кімнати;
в) житловий будинок;
г) садовий будинок;
д) об’экти незавершеного будівництва.
Доход, що отримує власник об’єкту від продажу, оподатковується за ставкою 5%, якщо:
1) на протязі звітного податкового року було продано більш одного об’єкту нерухомості, що

знаходились у власності платника податку більш як 3 роки;
2) був проданий один об’єкт нерухомості, але він знаходився у власності платника податку

менш як 3 роки;
3) був проданий об’єкт незавершеного будівництва;
4) був проданий об’єкт нерухомості, що суттєво відрізняється від перелічених вище, наприк-

лад, об’єкт нежитлової нерухомості.
Чинний порядок оцінки житлової нерухомості в Україні має деякі проблеми, зокрема:
1) при оцінці житлової нерухомості є суттєві розбіжності між ринкової вартістю та вартістю

нерухомості, що визначена за чинною методикою оцінки;
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2) для виправлення помилок при оцінці житлової нерухомості власник нерухомості повинне
витрачати додаткові гроші та час;

3) відсутні реальні базові ціни на житлову нерухомість, що не дозволяє більш менш точно
визначити оцінку вартості житлової нерухомості;

4) на ринкову оцінку вартості житла може вплинути особливості розташування, вид з вікна квар-
тири, поверх будинку, наявність розвинутої інфраструктури, особливості сусідів тощо, що фактич-
но не враховується при здійсненні оцінки вартості житлової нерухомості для цілей оподаткування;

5) наявність помилок при оцінці, які не завжди оцінщики бажають визнавати.
Щоб забезпечити більш меншу точність при оцінці житлової нерухомості з метою оподатку-

вання, необхідно щоб оцінщики обов’язково виїжджали на місце, що дає змогу більш точніше
встановити параметри оцінки, а не лише використовувати існуючи нормативи та обов’язкову ком-
п’ютерну програму для розрахунків.

ВИСНОВКИ
По-перше, запровадження оподаткування житлової нерухомості в Україні є дуже важливий

крок в розвитку системи оподаткування.
По-друге, оподаткування житлової нерухомості здійснюється на основі оцінки вартості житла.
По-третє, щоб забезпечити якісну оцінку житлової нерухомості необхідно, щоб оцінщики обо-

в’язково виїжджали на об’єкт оцінки з метою усунення спірних питань між власником нерухо-
мості і оцінщиком.
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В статті досліджено оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки в провідних країнах світу та краї-
нах СНД. Визначено основні проблеми впровадження податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки в Україні.
Запропоновано шляхи ефективного використання цього податку.
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ВСТУП
Ефективним інструментом державного регулювання ринкової економіки, що застосовується в

усіх розвинених країнах світу протягом багатьох десятиріч, є податки. Держава шляхом зміни
обсягу податкових надходжень, ставок податків, форм і методів оподаткування, застосування по-
даткових пільг може суттєво впливати на процеси розподілу і перерозподілу ВВП між окремими
секторами економіки, регіонами, верствами населення. Інтегрування української економіки у світо-
вий ринок неможливо без створення ефективної системи оподаткування нерухомості. Як матері-
алізований капітал нерухомість повинна приносити дохід, тому податок на нерухомість є однією
з вагомих статей доходної частини бюджетів у багатьох країнах світу. На цей час податок на неру-
хомість є традиційним податком для майже 130 країн світу й забезпечує значну частину надход-
жень до місцевих бюджетів. У структурі доходної частини місцевих бюджетів Канади він забез-
печує 38 % надходжень (в окремих провінціях — до 81%), у Франції — 33%, у США та від 10% до
70%, залежно від штату. В країнах з економікою, що розвивається, податок на нерухомість стано-
вить 40-80% платежів до місцевих бюджетів [2].

В Україні податок на нерухомість при правильному запровадженні міг би стати одним з ваго-
мих джерел доходної частини місцевих бюджетів і буде посилювати принцип самостійності. Крім
того введення цього податку дає можливість сформувати ефективного власника житла, зменшити
спекуляції на ринку нерухомості, підвищити роль майнового оподатковування в реалізації фіскаль-
ної політики, тому тема дослідження є актуальною.

Питання оподаткування взагалі та оподаткування нерухомості зокрема, досліджували у своїх
працях як зарубіжні, так і вітчизняні науковці: М. Аллен, Дж. Альтман, Р. Беднарз, Б. Гамільтон,
П. Гензель, Дж. Зодроу, Р. Нетцер, В. Андрущенко, В. Вишневський, В. Заяць, С. Лекарь, О. Піхоцька
та інші. Всі вони висвітлюють досвід впровадження податку на нерухомість: на землю і окремо на
поліпшення, що відбулися на ній, та перспективи розвитку і адміністрування. В той же час, ук-
раїнські науковці недостатньо розкриваються питання щодо стану системи оподаткування неру-
хомості в Україні, бази оподаткування, порядку стягнення, платників, об’єкту, ставок та інших
елементів податку на нерухоме майно.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є визначення проблем впровадження податку на нерухомість, відмінну

від земельної ділянки в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ
Податки є важливою і необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві, головним зна-

ряддям реалізації державної податкової політики. Зі зміною економічної системи держави пос-
тійно змінюються їх форми, методи та принципи. Причому рушійною силою цих змін є розвиток
продуктивних сил суспільства.

Податки посідають провідне місце серед різних методів мобілізації бюджетних ресурсів та
інструментів державного регулювання економіки. Податкова система покликана забезпечити сус-
пільству якнайбільші доходи і справедливий їх розподіл, тому оптимальною структурою податків
можна вважати ту, за якої максимізується суспільний добробут, а вибір між справедливістю та
ефективністю якнайкраще відповідає сподіванням суспільства.

Податки відіграють основну роль у формуванні дохідної частини як державного, так і місце-
вих бюджетів. Частка податкових надходжень у доходах бюджету в останні роки стабільно утри-
мується на рівні 55-65% [1]. Сьогодні склалася досить непроста ситуація у сфері наповнення
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місцевих бюджетів податками і зборами. Проблемою лишається збалансування державних і місце-
вих інтересів у бюджетному процесі. Систему наповнення місцевих бюджетів не можна вважати
досконалою, бо найбільша питома вага в доходах місцевих бюджетів сьогодні належить надход-
женням від загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів та інших надходжень, а
питома вага надходжень від власних джерел, насамперед від місцевих податків і зборів дуже мала.
Такий стан певною мірою суперечить одному з головних принципів місцевого самоврядування,
— принципу правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого само-
врядування, що зафіксовано в Європейській хартії про місцеве самоврядування, Конституції Ук-
раїни та Закону України «Про місцеве самоврядування».

Згідно Податкового кодексу України (ПКУ), який прийнято 2 грудня 2010 року, відбулися зміни
в місцевих податках та зборах [4]. До місцевих належать податки та збори, що встановлені відпо-
відно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ. Останні приймаються
рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до спла-
ти на території відповідних територіальних громад. К місцевим податкам віднесено і податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Оподаткування нерухомого майна має давні традиції. Податки на нерухомість — один із най-
старіших видів прямих податків, відомих фінансовій науці. Вперше вони отримали юридичне
закріплення у Вавилоні понад 3300 років тому. Як наука, економіка нерухомості почала формува-
тися в епоху Древнього Риму. Становлення інституту оцінки нерухомості відбулося в середині
ХІХ століття у Великій Британії.

Нерухомість — це багатство. Справляння податку на багатство має базуватися на таких прин-
ципах: наукової обґрунтованості, законності, простоти адміністрування, узгодженості з чинною
нормативно-правовою базою, політичною та соціально-економічною ситуацією в країні, справед-
ливості, підзвітності, стабільності ставок податку та методики оцінки активів впродовж тривало-
го терміну часу, нейтральності, ефективності та раціональності, відповідальності [4].

Науковці вважають, що доцільно нерухомість при оподатковуванні розділяти, тобто оподатко-
вувати землю і окремо оподатковувати поліпшення, що відбулися на неї, тобто нерухомість, відмінну
від земельної ділянки.

Впровадження податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки у систему оподаткуван-
ня зумовлена рядом об’єктивних причин:

 податок на нерухомість прозорий, бо нерухомість матеріальна, має фізичні характеристики і
конкретне місцезнаходження, вона довговічна, її неможливо транспортувати та складувати; ха-
рактеризується низькою ліквідністю; реалізується як товар за бажанням власника;

 цей податок є фіксованим бо переоцінка нерухомості відбувається у визначений термін. Термін
переоцінки нерухомості у США і Швеції кожні два роки, у Японії та Німеччині — один раз у три
роки, а у Італії — кожні 10 років;

 виконує розподільчу функцію, перерозподіляє кошти від більш заможних менш заможним
верствам населення, тим самим обумовлює соціальну функцію;

 сприяє кращій оцінці власних активів підприємствами і дозволяє реалізувати обидві функції
податків — фіскальну та економічну. Фіскальна, через податок на майно, забезпечує стабільні
надходження у бюджет, та тим самим поповнює фінансові ресурси регіонів. Стимулююча функ-
ція, через систему податкових пільг і привілеїв, створює орієнтири для розвитку або згортання
виробництва стимулює суб’єкти господарювання щодо ефективного використання майна, яке за-
діяне у виробничому процесі. З одного боку вони виконували фіскальну функцію, бо формували
доходну частину бюджету держави. З другого — регулюючу функцію, бо були інструментом, у
руках держави, у перерозподілу доходів.

 забезпечує стабільні надходження до місцевих бюджетів.
Для кожної країни характерні свої особливості стягнення податку на нерухомість. це сто-

сується моделей, щодо визначення об’єкта і бази оподаткування, ставка податку, а також тер-
міну переоцінки.

У Великій Британії впроваджено єдиний податок на майно, яке використовується для ведення
підприємницької діяльності і не використовується для проживання. Базою оподаткування виступає
річна орендна плата. Ставка береться по відповідній шкалі з терміном переоцінки кожні п’ять років.

У Німеччині існує податок землі типу «А» і типу «Б» саме по останньому типу оподатковуєть-
ся нерухомість. Базою оподаткування виступає вартість майна. Ставку встановлюють місцеві органи
влади. Переоцінюють майнову нерухомість кожні три роки.
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В Італії податок на нерухоме майно є місцевий податок. Нерухомість поділяють на п’ять груп,
в кожну з яких входить 60 підгруп. База — вартість нерухомого майна із врахуванням місця розта-
шування Термін переоцінки кожні десять років.

В Іспанії також майнова нерухомість підлягає оподаткуванню. За базу оподаткування прий-
мається кадастрова вартість, яка визначається на державному рівні. Органи місцевого самовряду-
вання самостійно встановлюють ставку податку, яка коливається від 0,4 до 1% бази оподаткуван-
ня. Термін переоцінки кожні вісім років.

У США податок з стягується з фізичних і юридичних осіб. Базою для визначення податку є
оцінена вартість. Переоцінка відбувається один раз на два роки.

Для країн, які використовують модель, що базується на ринковій вартості нерухомості харак-
терним є використання кадастру нерухомості та автоматизованої системи її масової оцінки, що
призводить до високого рівня адміністрування.

У всіх пострадянських республіках також впроваджено податок на нерухомість: у Росії базою
оподаткування є сумарна інвентаризаційна вартість; у Литві базою є ринкова вартість нерухо-
мості; у Азербайджані — інвентарна вартість будівель для фізичних осіб і середньорічна залиш-
кова вартість майна для підприємств; у Вірменії — вартість.

В Україні в цілях удосконалення системи оподаткування і зміцнення фінансової бази органів
місцевого самоврядування з часів незалежності намагалися запровадити податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділян-
ки, де-юре набрав чинності в Україні з 1 січня 2012 р.[4]

В Податковому кодексі України (ст. 10) до місцевих податків було віднесено податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, який встановлюється місцевими радами. Кодексом визначе-
но, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власника-
ми об’єктів житлової нерухомості. Об’єктом оподаткування є житлова нерухомість, а базою оподат-
кування — житлова площа об’єкта житлової нерухомості. Остання є більш зручною і значно дешев-
шою в адмініструванні. Такий вид оподаткування нерухомості найчастіше зустрічається в країнах
де відсутній розвинутий ринок нерухомості і рівень доходів у населення низький.

Мешканці квартир загальною площею до 240 квадратних метрів і будинків житлова площа
яких не перевищує 500 квадратних метрів повинні сплачувати 1 % розміру мінімальної зарплати
за один квадратний метр площі. Ті, хто живе у квартирах і будинках з більшою площею сплачу-
ють вже — 2,7 % розміру мінімальної зарплати. Звільнені від оподаткування мешканці квартир
площею до 120 квадратних метрів і будинків — до 250 квадратних метрів. Недоліком введення
даного податку є можливість зловживання з метою ухилення від сплати податку. Позитивними
наслідками податку на нерухомість є регулярне джерело поповнення бюджету та полегшення ад-
міністрування податку.

Введення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який прийняли у 2010
році постійно відкладається. Це пов’язане із певними труднощами: не визначено методику оцінки
нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, а також функціонування органу, який буде
займатися оцінкою нерухомості у цілях оподаткування. Відсутній розподіл населення за пільго-
вими групами.

Введення в дію Державного реєстру пpав на нерухоме майно прискорило запровадженню де-
факто податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки. Роком його започаткування став
2014 рік.

Законом України від 04.07.13 № 403-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» внесено зміни до статті 265 Податкового
кодексу України щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. введено додат-
кові ставки: 1% — для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів, та 2,7% —
для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника
податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів [5].

Хоча за ПКУ прийнято оподатковувати нерухомість, але не вирішена головна стратегічна зада-
ча, яка модель оподаткування нерухомості може бути найбільш прийнятною для України. В бага-
тьох країнах світу саме вартість майна є базою оподаткування, а в Україні розмір податку на неру-
хомість залежить від кількості квадратних метрів. Водночас, впровадження зміни бази оподатку-
вання з площі об’єкта нерухомості на ринкову вартість, потребує саме заздалегідь внесення змін в
ПКУ. Це необхідно, щоб уникнути ситуації з призупиненням справляння податку на нерухомість,
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відмінну від земельної ділянки, та недовиконання планових показників наповнення місцевих
бюджетів(як це вже відбувалося в Україні).

ВИСНОВКИ
В Україні, яка вибрала Європейський вектор розвитку, необхідно запроваджувати податок на

нерухомість приймаючи за базу оподаткування — ринкову вартість. Для цього необхідно розро-
бити методику оцінки вартості майна для цілей оподаткування.

Для ефективної дії податку на нерухомість, відмінної від земельної ділянки необхідно сформу-
вати Єдину державну систему реєстру нерухомості, яка б містила виключно повну інформацію
про усю нерухомість в країні.

Впровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Україні, повинно
стати одним із головних джерел забезпечення самостійності і фінансової стабільності місцевого
самоврядування. Аналіз майбутньої ефективності застосування податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, є перспективою подальших досліджень.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПРИНЦИПІВ В УКРАЇНІ
Досліджено систему податкових принципів. Розмежовано принципи податкової політики та податкової системи.

Проведено аналіз принципів податкової політики і податкової системи. Здійснено порівняння податкових принципів у
законодавстві. Зроблено пропозиції щодо більш раціональної структуризації податкових принципів.
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ВСТУП
Соціально-економічна ситуація та фінансовий стан в країні у значній мірі обумовлюються по-

датковою системою держави. У спрощеній інтерпретації податкова система виглядає як сукупність
податків, зборів та інших податкових платежів, що сплачуються фізичними і юридичними особа-
ми. Водночас, податкова система характеризується не тільки кількісним набором податків, але й
володіє також певними якісними властивостями. Це безпосередньо залежить від пріоритетів дер-
жавної політики у сфері оподаткування. Податкова система створюється згідно орієнтирів подат-
кової політики і включає значний набір податків різного функціонального спрямування.

Отже, залежно від домінант, податкова політика визначає склад та структуру податкової систе-
ми, рівень податкового навантаження, зосередженість на оподаткуванні юридичних чи фізичних
осіб, співвідношення між прямим і непрямим оподаткуванням. Податкова політика передбачає
засади створення адекватної податкової системи — ефективної, раціональної та оптимальної,
спроможної максимально реалізувати свій функціональний потенціал. Тобто, податкова система
може бути кваліфікована як ефективна в тому випадку, якщо вона здатна забезпечити: (1) дос-
татній та своєчасний обсяг мобілізації податкових надходжень в бюджет, необхідних для фінан-
сування державою суспільних соціально-економічних видатків; (2) умови для розширеного відтво-
рення виробництва, стимулювання розвитку підприємництва та інтенсифікації фінансово-інвес-
тиційних процесів; (3) зростання добробуту народу.

Недооцінка та неповне використання функціональних можливостей податкової системи зни-
жують її ефективність. Водночас, неможливо й надмірно ідеалізувати функціональний потенціал
оподаткування, оскільки він не є безмежним та, відповідно, неспроможним у вільному режимі
сприяти вирішенню всього комплексу соціально-економічних питань. Тому бездумно покладати-
ся на всесильність оподаткування при подоланні перешкод суспільного розвитку та вирішенні
нагальних фінансових проблем економічного зростання. Політика у сфері оподаткування повин-
на опиратися на наявний соціально-економічний базис і виходити з намірів його збереження та
примноження.

З цією метою держава повинна використовувати фундаментальні стратегічні орієнтири та прин-
ципи податкової політики, оскільки досягнення кінцевих чітко визначених результатів в підсумку
визначає зміст та призначення оподаткування. Виходячи з наведеної аргументації, держава нама-
гається створювати відповідну податкову систему, здатну сприяти розв’язанню задач та досягнен-
ню цілей поступального суспільного розвитку. Податкова система, при цьому, формується не хао-
тично, а також на основі певних принципів, що надають їй логічно структурованої форми. До
того ж, принципи податкової політики та принципи побудови податкової системи не є ідентични-
ми: принципи податкової політики відображають зміст оподаткування й мету запровадження по-
датків, а принципи побудови податкової системи відображають характер функціонування певної
сукупності податків.

Таким чином, податкова політика має бути ретельно виваженою, а податкова система — об-
ґрунтованою. Податкова система є породженням держави і пов’язана з її діяльністю. Певна конст-
рукція податкової системи передбачає визначення принципів, на підставі яких вона має будувати-
ся, й основних критеріїв її оцінки. Важливим при встановленні принципів побудови податкової
системи є пошук оптимального компромісу між потенціалом функцій податків та поєднання інте-
ресів держави і суспільства. Створення податкової системи можна визначити як фундаментальне
випробування для держави.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є дослідження сукупності принципів у сфері оподаткування. З

авторської позиції зазначено саме «податкові» принципи, оскільки насправді має місце декілька
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їх груп, але в сучасних умовах вони є доволі дезорганізованими, перемішаними та неоднозначно
інтерпретованими. Внаслідок цього, одним з питань даного дослідження є термінологічна узгод-
женість та коректність формулювання визначень і понять в системі податкових принципів. При
цьому, правильність, повнота, коректність та конкретність викладення й формулювання податко-
вих принципів здійснюється, виходячи з позицій реалізації фіскальної, регулюючої, соціальної
функцій податків.

Податкова система України істотно трансформувалась у зв’язку з ухвалою Податкового кодек-
су [1]. Прийняття Податкового кодексу ставило за мету досягнення декількох цілей: (1) система-
тизація діючих законів та законодавчих актів, різного роду інструкцій в один єдиний норматив-
ний документ; (2) оптимізація податкової системи — через модернізацію існуючих, ліквідацію
неефективних та запровадження більш доцільних податків; (3) створення більш простої, прозорої
та ефективної податкової системи. Податковий кодекс суттєво реформував податкову систему й
обумовив потребу аналізу нових податкових реалій. Певною мірою, це відбулось завдяки впливу
податкових принципів, які ніколи не змінюють характеру свого призначення та завжди мають
свою прагматичну цінність.

Водночас, Податковий кодекс реформував також принципи побудови податкової системи.
Змінився їх склад й дещо зміст інтерпретації, а також певною мірою характер прикладного засто-
сування. Виходячи з цього, порівняння попередніх та сучасних податкових принципів є ще одним
важливим завданням дослідження.

В підсумку, кінцевою метою дослідження є систематизація та структуризація податкових прин-
ципів — як щодо вироблення орієнтирів податкової політики, так і побудови податкової системи,
що повинно сприяти посиленню цілісного рівня ефективності оподаткування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Податкова система — це певна сукупність податків, закріплена законодавством, що робить її

не довільною, а чітко визначеною — як для держави, так і платників податків. Хаотичний харак-
тер є неприпустимим для податкової системи, що створює безлад та справляє вагомий деструк-
тивний вплив на стан державних фінансів і фінансове становище платників податків. Для впоряд-
кування податкової системи та забезпечення ефективності її функціонування використовується
сукупність відповідних принципів, норм і правил.

Отже, податкові принципи — це той базис, на якому ґрунтується формування та розвиток будь-
якої сукупності податків. При цьому, слід чітко розмежовувати групи принципів — які визнача-
ють податкову систему і характер її функціонування, та принципи, на яких будується податкове
законодавство. Варто відмітити, що часто використовується поняття принципи оподаткування;
однак, це має загальний абстрактний характер й не конкретизує змісту та конкретної сфери їх
застосування.

Насамперед, необхідно чітко розподілити податкові принципи та принципи податкового зако-
нодавства, а надалі визначитися з групами принципів, які діють у сфері оподаткування.

Будь-яке законодавство базується на нормах права; відповідно, податкове законодавство ґрун-
тується на нормах податкового права. Податково-правові норми закріплюють склад та структуру
податкової системи, елементи податків та механізми їх справляння, встановлюють повноваження
державних органів влади у сфері оподаткування, права й обов’язки сторін податкових правовідно-
син, регулюють питання здійснення податкового контролю та застосування заходів юридичної
відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.

В тому числі, норми податкового законодавства закріплюють та визначають зміст податкових
принципів — стосовно принципів побудови податкової системи та принципів реалізації податко-
вої політики держави.

Принципи податкового законодавства реалізуються у сфері податкового права, де закріплюють-
ся принципи побудови податкової системи, права, обов’язки та відповідальність учасників податко-
вих правовідносин, види податків та механізми їх сплати. Принципи податкового законодавства
регулюють сукупність відносин, які виникають під час сплати податків, формуючи систему подат-
кових правовідносин. Податкові правовідносини визначають широке коло питань, насамперед —
форми податків та інших податкових платежів, контроль за правильністю їх нарахування та сплати.
Принципи податкового законодавства здебільшого закріплюють та відображають характер суб’єктів
податкових відносин — платників податків та державних податкових органів, визначаючи вид та
обсяг можливої поведінки платників податків та податкових органів, сприяти нейтралізації супе-
речностей, які виникають між податковими органами і платниками податків.
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Податкове законодавство ґрунтується на імперативності. Імперативні норми податкового пра-
ва зобов’язують платників податків дотримуватися виконання вимог податкового законодавства
та не допускати будь-якої форми суб’єктивного впливу (крім окремого випадку — податкового
компромісу).

Законодавчо податок повинен бути точно визначеним. У законодавстві має міститись вичерпна
інформація про кожний податок, яка б дала можливість конкретно встановити особу — платника
і порядок розрахунків з бюджетом. Нечіткість, двозначність або неповнота законодавчої інтер-
претації податку може призвести, з одного боку, до можливості ухилення від сплати податку на
законних підставах, а з іншого — до зловживань у податкових органах. Відтак, важливим призна-
ченням принципів податкового законодавства виступає ліквідація неузгодженості та суперечли-
вості окремих законодавчих норм.

Податкове законодавство відображається сукупністю нормативно-правових актів, які регулю-
ють сферу оподаткування. Податкове законодавство має власні принципи побудови.

До принципів податкового законодавства, зокрема, належать: (1) поєднання інтересів держави
та платників податків; (2) правового встановлення податків; (3) пріоритетність податкового зако-
нодавства; (4) захист від незаконного оподаткування платників податків; (5) наявність всіх еле-
ментів податкового механізму в податковому законодавстві.

Податкові закони — це нормативно-правові акти законодавчого органу влади держави, в яких
закріплені норми податкового права, що регулюють особливу відособлену сферу суспільних відно-
син — сферу оподаткування, та які мають вишу юридичну силу щодо інших нормативно-право-
вих актів.

Законодавчі акти, що є основою податкового законодавства, складають певну систему: (1) за-
гальні нефінансові закони — конституція чи закони, що належать до інших галузей права та містять
податкові норми; (2) загальні фінансові закони — здебільшого, бюджетні закони; (3) загальні
податкові закони — які містять положення, що регулюють податкову систему в цілому; (4) спеці-
альні податкові закони — які регулюють окремі групи чи види податків.

Найбільш принципові положення, що регулюють основи оподаткування, закріплюються на
конституційному рівні (повноваження органів державної влади та управління, загальні принципи
оподаткування тощо). В деяких випадках приймають спеціальні конституційні й органічні закони
— Закон ФРН про фінансову допомогу Федерації і земель 1969 року; Конституційний закон про
фінанси, що визначає компетенцію Федерації і земель Австрії у сфері податків; Органічний закон
1979 року про статус автономії Країни Басків (Іспанія), розділ III якого цілком присвячений фінан-
совим питанням. Законодавчі акти інших галузей права в основному стосуються деяких аспектів
податкових платежів чи додаткових ознак, які характеризують податковий механізм. Переважно
таким чином регулюються пільги, надані платникам (наприклад, акти, що характеризують режим
іноземного інвестування вільних економічних зон тощо).

Бюджет держави є найбільш поширеним законом загального фінансового характеру. До того
ж, це й фундаментальні бюджетні закони, які визначають основи бюджетної системи, роль по-
датків у доходах держави, а також поточні щорічні бюджетні закони, на основі яких затверджується
фінансовий план діяльності держави.

До загальних належать податкові закони, які містять положення, що регулюють податкову си-
стему в цілому, її основи, головні характеристики податкових важелів. В цих актах деталізуються
конкретні види податків та механізми їх справляння. До загальних податкових законів в основно-
му належать податкові кодекси.

Спеціальні податкові закони включають законодавчі акти, які регулюють (визначають, деталі-
зують, пояснюють тощо) окремі питання у сфері оподаткування. До їх складу входять норматив-
но-правові акти, що видаються компетентними органами державної виконавчої влади, які містять
характеристику окремих видів податків, детальний механізм їх обчислення та сплати тощо.

Отже, система податкового законодавства є доволі розгалуженою. Тому, зміст принципів по-
даткового законодавства стосується логічної структуризації самої системи податкового законо-
давства та узгодженості між різними нормативно-правовими актами у сфері податків.

Система податкового законодавства в Україні побудована за вищенаведеною ієрархією: Кон-
ституція України, Бюджетний кодекс України (і Закони України про Державний бюджет України
на відповідний рік), Податковий кодекс України. Отже, призначення принципів податкового зако-
нодавства полягає в логічній гармонізації зазначених правових актів та лаконічному викладенні в
них питань у сфері оподаткування. Очевидно, що принципи податкового законодавства безпосе-
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редньо пов’язані із сферою оподаткування, однак їх неможливо ототожнювати із суто податкови-
ми принципами. Таким чином, ідентифікація понять «принципи податкового законодавства» та
«податкові принципи» є неприпустимою.

Історично податкові принципи спочатку формувалися як елемент податкової ідеології на докт-
ринальному рівні. Згодом, наприкінці XIX-початку XX в., вони були покладені в основу перших
науково побудованих податкових систем (насамперед — у європейських країнах) та одержали
своє практичне втілення.

Вперше систематизоване викладення податкових принципів зробив А. Сміт. Насамперед, була
запропонована базова позиція держави в економіці: забезпечення приватної власності та гаранту-
вання її безпеки, особлива увага приділялась індивідуумам-підприємцям — прагнення до досягнен-
ня своїх приватних інтересів, що є головною рушійною силою економічного розвитку, підвищення
добробуту як їх самих, так і суспільства в цілому. Проте, головною передумовою, коли це насправді
виконується, є вимога, щоб для всіх суб’єктів господарської діяльності реалізувати та гарантувати
основні економічні свободи: свободу вибору сфери діяльності, свободу конкуренції і свободу торгівлі.
Отже, цю позицію можна визначити як фундаментальний принцип податкової політики держави.

Податкові принципи А. Сміта є наступними: (1) загальність та рівність; (2) визначеність;
(3) зручність; (4) помірність [8]. Очевидно, що при формулюванні податкових принципів А. Сміт
виходив з таких важливих критеріїв: (1) рівномірність; (2) зрозумілість та доступність; (3) про-
стота; (4) нейтральність. При цьому, перші та четверті принципи можна розглядати як деталіза-
цію одного принципу — справедливості. В цілому, зазначені принципи відображають загальні
орієнтири податкової політики і повинні враховуватись при побудові та розробці механізму функ-
ціонування як всієї податкової системи, так і кожного податку зокрема.

Наукова розробленість податкових принципів не обмежується лише внеском А. Сміта. Жан
Шарль Леонар Сімонд де Сисмонді доповнив перелік податкових принципів ще декількома:
(1) оподаткування доходів, а не капіталу; (2) при цьому, об’єктом оподаткування є не валовий, а
чистий дохід; (3) запровадження неоподатковуваного мінімуму; (4) податки повинні забезпечити
збереження об’єктів оподаткування, перешкоджаючи їх переміщенню за межі країни. Вказані прин-
ципи також є дуже важливими. Зокрема, третім принципом посилюється справедливість оподат-
кування, а четвертий має жодним чином непереоцінене макроекономічне національне значення.
Знову ж таки, наведені податкові принципи ще раз підкреслюють ключові домінанти податкової
політики держави [7].

Істотно модифікований та структурований вигляд податкових принципів запропонував Адольф
Вагнер, які були викладені у дев’яти основних правилах, об’єднаних в чотири групи: (1) фінан-
сові; (2) економіко-господарські; (3) етичні; (4) адміністрування. Елементами новизни було впро-
вадження таких принципів: (1) ефективності (мобілізація необхідного обсягу доходів держави
при низькому рівні витрат на стягнення податків, тобто — достатність та дешевизна); (2) елас-
тичність (можливість введення нових чи скасування діючих податків, а також варіювання податко-
вих елементів, зокрема — податкових ставок). Ці принципи також є властивими як для податкової
системи в цілому, так і для кожного окремо взятого податку, відображаючи засади та характер функ-
ціонування податків відповідно до фундаментальних стратегій держави щодо їх запровадження.

На загальному фоні сукупність податкових принципів може виглядати розгалуженою та уск-
ладненою. Через це вони й розподіляються на дві основні групи: (1) принципи податкової політи-
ки; (2) принципи побудови податкової системи. Домінуючою є саме група принципів податкової
політики. Роль податків залежить від політики держави у сфері оподаткування.

Принципи податкової політики були чітко сформульовані на самому початку створення неза-
лежної України. До їх складу входять основні орієнтири оподаткування: (1) ефективність (фіскальна
та економічна); (2) соціальна справедливість; (3) еластичність [6, с. 48-52].

Найбільш вагомим є принцип фіскальної ефективності, що мотивується первинною та змінною
функцією податків — мобілізація коштів у бюджет держави. Зазначений принцип передбачає на-
явність таких елементів: достатність доходів, мінімізація затрат на збір податків та запобігання ухи-
ленню від їх сплати. Остання позиція може бути реалізована двома шляхами: створення системи
податків, яка б надто високим рівнем оподаткування не створювала зацікавленості у несплаті по-
датків; через створення дієвої системи контролю за правильністю та своєчасністю сплати податків.

Принцип економічної ефективності має не менш важливе значення при формуванні податкової
системи, оскільки податки значною мірою впливають на процеси економічного відтворення. Цей
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вплив відбувається незалежно від волі держави та може бути активним або пасивним. В будь-якому
випадку, податки повинні стягуватись найбільш раціональним шляхом, мінімізуючи негативні на-
слідки для розвитку економіки. Тобто, податкова система повинна бути активним регулятором відтво-
рювальних процесів в країні. З цією метою слід надати податкам стимулюючих та заохочувальних
властивостей для інтенсифікації бізнесу та фінансово-інвестиційних процесів, спрямованих на на-
громадження основного та фіктивного капіталу у контексті стратегії економічного зростання.

Принцип соціальної справедливості передбачає всезагальність та рівність оподаткування. Ок-
ремим аспектом є питання стосовно необхідності прогресивного оподаткування високих доходів.
Це питання є суперечливим, оскільки особи з високим рівнем доходів мають можливість сплачу-
вати в бюджет більшу частину своїх доходів. Водночас, при надто високій прогресії в оподатку-
ванні виникають негативні наслідки, такі як втрата платниками стимулів до більш інтенсивної
праці та зацікавленість в ухиленні від сплати податків.

Принцип еластичності відображає зміну податкових надходжень в бюджет залежно від змін
обсягу національного доходу. Тому необхідні своєчасні корективи у податкову систему для забез-
печення її повноцінної функціональності. Податкова система повинна відповідати як бюджетним
інтересам (в умовах економічного піднесення автоматично забезпечується підвищення доходів),
так й інтересам платників (у кризові періоди з падінням промислового виробництва автоматично
знижуються вимоги на сплату податків, що не веде до збільшення податкового тягаря у не найбільш
сприятливий для бізнесу період).

Перелічені принципи податкової політики частково були реалізовані як у попередньому зако-
нодавстві, так само вони втілені і в чинному Податковому кодексі. При цьому, спершу вони були
впровадженні в 1991 р. як принципи побудови системи оподаткування [2], і тільки в 1996 р. вже
визначались також як засади податкової політики [3]. Очевидними недоліками податкових прин-
ципів в різних законодавчих актах було їх некоректне формулювання, 100%-е дублювання різних
за характером і призначенням принципів, та значна схожість між самими принципами. В класич-
ному вигляді, викладені в чіткій логічній послідовності принципи податкової політики в законо-
давстві України ніколи викладені не були. Відсутнє їх виділення також і в чинному Податковому
кодексі. До того ж, якщо в попередній системі податкового законодавства податкові принципи не
мали коректного формулювання й інтерпретації, то у Податковому кодексі вони принципово не
відповідають сутності, оскільки визначаються як засади (принципи) податкового законодавства
України.

Податковий кодекс України доволі істотно змінив податкові принципи; при цьому, якщо їх
кількість залишилась незмінною, то назви і сутність суттєво трансформувались (табл. 1).

Таблиця 1. Податкові принципи у законодавстві України *

Податкові принципи за Податковим кодексом Податкові принципи згідно Закону України Про
систему оподаткування

1 2
загальність (кожна особа зобов’язана сплачува-
ти встановлені цим Кодексом, законами з пи-
тань митної справи податки та збори, платни-
ком яких вона є згідно з положеннями цього

Кодексу)

стимулювання (складається з двох частин:
(1) стимулювання науково-технічного прогресу,
технологічного оновлення виробництва, виходу
вітчизняного товаровиробника на світовий ри-

нок високотехнологічної продукції;
(2) стимулювання підприємницької виробничої
діяльності та інвестиційної активності — вве-

дення пільг щодо оподаткування прибутку (до-
ходу), спрямованого на розвиток виробництва)

рівність (рівність усіх платників перед законом,
недопущення будь-яких проявів податкової

дискримінації — забезпечення однакового під-
ходу до всіх платників податків, незалежно від

соціальної, расової, національної, релігійної
приналежності, форми власності юридичної

особи, громадянства фізичної особи, місця по-
ходження капіталу)

обов’язковість (впровадження норм щодо спла-
ти податків і зборів (обов’язкових платежів),

визначених на підставі достовірних даних про
об’єкти оподаткування за звітний період, та

встановлення відповідальності платників пода-
тків за порушення податкового законодавства)
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1 2
невідворотність (невідворотність настання ви-
значеної законом відповідальності у разі пору-

шення податкового законодавства)

рівнозначність і пропорційність (справляння
податків з юридичних осіб здійснюється у пев-
ній частці від отриманого прибутку і забезпе-

чення сплати рівних податків і зборів
(обов’язкових платежів) на рівні прибутки і

пропорційно більших податків і зборів
(обов’язкових платежів) —на більші доходи)

презумптивність (презумпція правомірності рі-
шень платника податку в разі, якщо норма зако-
ну чи іншого нормативно-правового акта, вида-
ного на підставі закону, або якщо норми різних
законів чи різних нормативно-правових актів

припускають неоднозначне (множинне) тракту-
вання прав та обов’язків платників податків або
контролюючих органів, унаслідок чого є мож-
ливість прийняти рішення на користь як плат-
ника податків, так і контролюючого органу)

рівність (недопущення будь-яких проявів пода-
ткової дискримінації —забезпечення однаково-
го підходу до суб’єктів господарювання (юри-
дичних і фізичних осіб, включаючи нерезиден-
тів) при визначенні обов’язків щодо сплати по-

датків і зборів (обов’язкових платежів))

достатність (фіскальна достатність —встанов-
лення податків та зборів з урахуванням необ-

хідності досягнення збалансованості витрат бю-
джету з його надходженнями)

справедливість (соціальна справедливість —
забезпечення соціальної підтримки малозабез-

печених верств населення шляхом запрова-
дження економічно обґрунтованого неоподат-
ковуваного мінімуму доходів громадян та за-

стосування диференційованого і прогресивного
оподаткування громадян, які отримують високі

та надвисокі доходи)
справедливість (соціальна справедливість вста-
новлення податків та зборів відповідно до пла-

тоспроможності платників податків)

стабільність (забезпечення незмінності податків і
зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також

податкових пільг протягом бюджетного року)
економічність (встановлення податків та зборів,
обсяг надходжень від сплати яких до бюджету
значно перевищує витрати на їх адмініструван-

ня)

обґрунтованість (економічна обґрунтованість
—встановлення податків і зборів (обов’язкових
платежів) на підставі показників розвитку наці-
ональної економіки та фінансових можливостей
з урахуванням необхідності досягнення збалан-

сованості витрат бюджету з його доходами)
нейтральність (встановлення податків та зборів

у спосіб, який не впливає на збільшення або
зменшення конкурентоспроможності платника

податків)

рівномірність (встановлення строків сплати по-
датків і зборів (обов’язкових платежів) виходя-
чи з необхідності забезпечення своєчасного на-
дходження коштів до бюджету для фінансуван-

ня витрат)
стабільність (зміни до будь-яких елементів по-
датків та зборів не можуть вноситися пізніше,

ніж за шість місяців до початку нового бюджет-
ного періоду, в якому будуть діяти нові правила
та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також
податкові пільги не можуть змінюватися протя-

гом бюджетного року)

компетентність (встановлення і скасування по-
датків і зборів (обов’язкових платежів), а також
пільг їх платникам здійснюються відповідно до

законодавства про оподаткування виключно
Верховною Радою України, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим і сільськими, се-

лищними, міськими радами)

Продовження табл. 1
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1 2
рівномірність та зручність (встановлення

строків сплати податків та зборів, виходячи із
необхідності забезпечення своєчасного
надходження коштів до бюджетів для

здійснення витрат бюджету та зручності їх
сплати платниками)

єдність (єдиний підхід — забезпечення єдиного
підходу до розробки податкових законів з

обов’язковим визначенням платника податку і
збору (обов’язкового платежу), об’єкта

оподаткування, джерела сплати податку і збору
(обов’язкового платежу), податкового періоду,

ставок податку і збору (обов’язкового платежу),
строків та порядку сплати податку, підстав для

надання податкових пільг)
єдність (єдиний підхід до встановлення податків
та зборів — визначення на законодавчому рівні

усіх обов'язкових елементів податку)

доступність (забезпечення дохідливості норм
податкового законодавства для платників
податків і зборів (обов’язкових платежів))

Продовження табл. 1

* Складено автором

Насамперед, скасовано частину попередніх податкових принципів, а саме: стимулювання, обо-
в’язковість, рівнозначність та пропорційність, обґрунтованість, компетентність, доступність. Деякі
із зазначених принципів були доволі позитивними. Це має відношення, насамперед, до принципу
стимулювання (який є базовим за А. Смітом). Недоцільною була також відміна принципів обґрун-
тованості та доступності.

В ряді податкових принципів змінилось лише найменування. Це стосується наступних прин-
ципів: рівності платників, недопущення проявів податкової дискримінації, соціальної справедли-
вості, стабільності, рівномірності й зручності сплати, єдиного підходу стосовно встановлення
податків та зборів. Тобто, окремі податкові принципи залишились майже незмінними, оскільки
дещо модифікована лише їх назва і певною мірою трансформовано їх змістовне наповнення, не
змінюючи принципово сутність інтерпретації.

Мають місце також і нововведені податкові принципи. За Податковим кодексом, до них нале-
жать такі податкові принципи: загальність оподаткування, невідворотність настання відповідаль-
ності, презумпція правомірності рішень платника податку, фіскальна достатність, економічність
оподаткування, нейтральність оподаткування. Варто надати деякі пояснення щодо змісту й харак-
теру наведених податкових принципів, окремі з яких, зокрема, вже не вперше з’явилися в націо-
нальній законодавчій базі у сфері оподаткування, але перший раз офіційно визначені як принципи
податкової системи.

Принцип загальності оподаткування у своєму тлумаченні введено вперше; однак, він відобра-
жає, по суті, Конституційний обов’язок громадян сплачувати податки. Цей принцип є первинним,
оскільки передбачає обов’язковість, примусовість та невідворотність сплати податків. Тобто, по-
датки не є предметом компромісної домовленості між платниками та державою; зміст їх інтер-
претації має однозначний безальтернативний характер, а несплата логічно передбачає пряме зас-
тосування жорсткої системи заходів покарання. Принцип невідворотності настання відповідаль-
ності є об’єктивною обов’язковою податковою нормою, оскільки передбачає автоматичне засто-
сування правових санкцій за порушення умов і правил нарахування й сплати податків. Принцип
презумпції правомірності рішень платника податку, виходячи з його пояснення, належить до чіткого
визначення прав, обов’язків і повноважень платників та податкових органів (згідно минулого за-
конодавства, реалізація цієї позиції мала забезпечуватись на основі принципу доступності); оче-
видно, що всі спірні питання у сфері оподаткування передбачають їх судове вирішення, а тому він
не може бути суто податковим принципом. Принципи фіскальної достатності та економічності
оподаткування є абсолютно адекватними вищенаведеним принципам податкової політики фіскаль-
ної та економічної ефективності; однак у Податковому кодексі вони вже мають пряме відношення
до податкової системи, внаслідок чого зникає чітке розмежування між двома взаємопов’язаними,
але різноцільовими групами податкових принципів. Це ж саме має відношення й до критерію
нейтральності оподаткування як одного з вагомих принципів податкової політики.

Важливо, що критерій нейтральності та економічності оподаткування з’явилися в Україні ще в
2009 р. — у Стратегії реформування податкової системи, розробленої в контексті реалізації визна-
чених Програмою діяльності уряду «Подолання впливу світової фінансової-економічної кризи та
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поступальний розвиток» завдань, чим було передбачено проведення в період до 2018 р. суттєвої
податкової реформи, спрямованої на побудову сучасної конкурентоспроможної, соціально орієн-
тованої ринкової економіки, інтегрованої в ЄС, забезпечення сталого економічного зростання на
інноваційно-інвестиційній основі, реалізації збалансованої бюджетної та соціальної політики на
середньострокову перспективу. Зокрема, висувались чіткі наміри забезпечення економічної ефек-
тивності, фіскальної достатності, соціальної справедливості та рівності усіх перед законом, запо-
бігання будь-яким проявам податкової дискримінації, і — підвищення ступеня нейтральності по-
даткової системи [5].

Також, принцип фіскальної достатності — фіскальної ефективності — вперше з’явився ще в
2007 р. у Концепції реформування податкової системи, згідно якої було передбачено, що рефор-
мування податкової системи проводитиметься до 2015 року виходячи із стратегічних цілей —
побудови соціально-орієнтованої конкурентоспроможної ринкової економіки та інтеграції у євро-
пейське співтовариство відповідно до положень Конституції України, Універсалу національної
єдності, завдань, передбачених проектом Державної програми економічного і соціального роз-
витку на 2007 рік, а також Прогнозу показників зведеного бюджету України. Отже, попередній
акт лише продублював зазначений принцип фіскальної достатності оподаткування [4].

Крім цього, слід відмітити, що в обох нормативно-правових актах переплетені та не розмежовані
принципи, напрями і цілі реформування податкової системи, чітко не визначено групи принципів,
яких повинна дотримуватись податкова політика та на яких повинна будуватись податкова система
держави. Також, очевидно, що в Податковому кодексі тісно пов’язані й перемішані різні групи по-
даткових принципів — податкової політики, податкової системи та податкового законодавства.

Безумовно, принципи оподаткування залишаються лише принципами; більш вадливо вироби-
ти згідно їх вимогам правильні орієнтири реалізації податкової політики й створення ефективно
діючої податкової системи. Податкова система держави є результатом не тільки фінансово-еконо-
мічного, але й соціально-політичного розвитку суспільства. Кінцева мета реформування податко-
вої системи полягає в досягненні такого її стану, який би у найбільш повній мірі відповідав би
забезпеченню поступального розвитку економіки та вирішенню соціальних проблем. Податкова
система повинна нарешті постати справжнім гарантом поліпшення добробуту народу із врахуван-
ням обраних пріоритетних напрямів розвитку економіки країни, зміцнюючи фінансову стабільність
у державі.

Прийняття Податкового кодексу стало доволі вагомою подією в Україні, незважаючи на те, що
довготривалий час він перебував в стані розробки. В більшості країн пострадянського простору
податкові кодекси прийняті ще в 1990-х рр. Тому, важливо, щоби в Україні Податковий кодекс
постав вагомим ґрунтовним документом держави, на основі якого можна було б створити ринково
адекватну й суспільно прийнятну податкову систему, яка б сприяла суттєвій лібералізації фінан-
сових відносин в суспільстві й повноцінно відображала сучасний вигляд цивілізованої демокра-
тично-правової держави з потужною ринково розвинутою соціально орієнтованою економікою.

ВИСНОВКИ
В якості заключних позицій можна сформулювати ряд істотних пропозицій щодо більш раціо-

нального упорядкування податкових принципів.
По-перше, зміна назви принципів: замість «Основні засади податкового законодавства Украї-

ни» ввести «Засади побудови податкової системи України».
По-друге, уточнити принцип стабільності, який має відношення лише до кожного окремо взя-

того податку. Натомість, його слід сформулювати більш коректно — по відношенню до всієї по-
даткової системи в цілому, як сталий характер функціонування протягом певного чітко визначе-
ного періоду часу; забезпечення незмінності переліку податків не тільки протягом бюджетного
року, але й на більш тривалий період, а також — збереження цілісності податкової системи. І цим
би передбачалась не лише зміна окремих елементів у відповідних податках, але й можливість
введення, призупинення чи скасування конкретного податку.

По-третє, відновлення окремих раніше діючих принципів, а саме: стимулювання розвитку
підприємництва та доступності.

По-четверте, скасування деяких чинних нововведених принципів, зокрема: презумпція право-
мірності рішень платника податку та невідворотність настання відповідальності (невідворотність
є логічним наслідком порушення принципу загальності — обов’язковості оподаткування, а пре-
зумптивність повинна вирішуватись у судовому порядку).
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По-п’яте, введення нових принципів побудови податкової системи, а саме — цілісність, сис-
темність: всі податки взаємопов’язані між собою й утворюють єдине ціле, тому вони не повинні
вступати в суперечність із системою в цілому чи її окремими елементами, а, натомість, органічно
доповнювати один одного.

По-шосте, створення у Податковому кодексі України окремої статті (в Розділі І) — Про подат-
кову політику, куди слід включити, зокрема, такі принципи її реалізації: фіскальної та економіч-
ної ефективності, нейтральності, справедливості (розподілу податкового тягаря), цілеспрямова-
ності (визначення акценту податкового тягаря та розвитку податкової системи).
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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуті поняття «Капітал банку» і «Управління капіталом комерційного банку», визначені види капіталу

банку та методи управління ним, проаналізовано капітал ПАТ «ОТР bank» та основні аспекти управління ним в цьому
банку.

Ключові слова: капітал комерційного банку, управління капіталом, модель управління капіталом, стратегія і тактика
управління.

ВСТУП
Банківський капітал — це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утво-

рення капіталу й надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економіч-
ного змісту банківського капіталу, значення проблем, пов’язаних із його формуванням і ефектив-
ним управлінням надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків [1].

Проблеми формування, використання та управління банківським капіталом є актуальними.
Сьогодні вони є предметом і об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених-
економістів, а саме: І. Алексєєва, О. Барановського, О. Деркача, О. Дзюблюка, О. Кириченко,
А. Коробова, А. Кузнєцової, А. Литвинова, В. Міщенко, А. Мороза, С. Реверчука, Т. Смовженко,
Л. Федулової, А. Челенкова, О. Чернявського та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення теоретичних основ механізму управління капіталом комерційного

банку та розробка і внесення пропозицій щодо його удосконалення в умовах розбудови націо-
нальної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Актуальною проблемою в сучасних умовах розвитку економіки є підтримка високого рівня

ліквідності і стійкості банківських установ. Тому доцільним є оцінка рівня адекватності банків-
ського капіталу та його здатності запобігати ризикам, а це, в свою чергу, потребує вибору найкра-
щої стратегії управління капіталом банку.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», капітал банку — це залишкова
вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань. Формування та капіталізація бан-
ку здійснюється шляхом грошових внесків. Статутний капітал банку не повинен формуватися з
непідтверджених джерел [1].

Управління капіталом банку є основним процесом, в межах якого банки планують та реалізу-
ють свої прибутки й контролюють ризики, які притаманні їхній діяльності.

Сам процес управління розпочинається із розробки стратегії та планування, які є основою
стабільної діяльності банку для мобілізації капіталу в умовах швидкоплинної ситуації на фінан-
совому ринку. При управлінні власним капіталом і його регулюванні, банк повинен слідкувати за
обсягом капіталу, щоб він був достатнім для виконання його основних функцій (захисної, опера-
тивної, регулюючої), забезпечення довіри вкладників і органів контролю. Тобто сума необхідного
капіталу залежить від ризику, який бере на себе банк. Якщо, наприклад, надання банком позик
пов’язане з великим ризиком, необхідне збільшення капітальних резервів. Звідси випливає ос-
новний принцип достатності: обсяг власного капіталу має відповідати обсягу активів з урахуван-
ням ступеню їх ризику [3].

Головна мета процесу управління банківським капіталом полягає в залученні та підтримці
достатнього обсягу капіталу для розширення діяльності й створення захисту від ризиків. Величи-
на капіталу визначає обсяги активних операцій банку, розмір депозитної бази, можливості запо-
зичення коштів на фінансових ринках, максимальні розміри кредитів, величину відкритої валют-
ної позиції та ряд інших важливих показників, які істотно впливають на діяльність банку.
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Модель управління капіталом являє собою сукупність елементів, які включають принципи і
методи управління, спрямовані на формування оптимальної величини і структури капіталу, ефек-
тивне його використання.

До принципів, на яких базується будь-яка така модель, слід віднести:
 рівень включеності в загальну систему управління;
 системний характер прийняття рішень;
 гнучкість, адаптивність і динамізм управління;
 множинність управлінських моделей;
 спрямованість на найважливіші завдання розвитку установи чи підприємства;
 правовий захист;
 оптимізація управління, при якій рентабельність власного капіталу стає основним критерієм

її ефективності [4].
Управління капіталом банку грунтується на стратегії і тактиці управління. Стратегію можна

представити у вигляді основного напрямку діяльності банку для досягнення поставлених цілей.
Стратегія управління капіталом не повинна суперечити загальній стратегії розвитку самого бан-
ку, оскільки є її складовою. Визначення стратегії управління капіталом необхідно здійснювати з
урахуванням особливостей його формування та використання, умов зовнішнього середовища, а
також цілей і напрямів діяльності банку. Отже, стратегія управління капіталом повинна бути орі-
єнтована на поліпшення основних показників, що характеризують ефективність формування і
функціонування капіталу, сприяти зміцненню фінансової стійкості.

Тактика управління передбачає використання конкретних методів і прийомів для досягнення
мети в конкретній ситуації, в певний момент часу.

У банківській практиці використовуються два методи управління капіталом:
 метод внутрішніх джерел поповнення капіталу;
 метод зовнішніх джерел поповнення капіталу.
За першим методом головним джерелом зростання капіталу є нерозподілений прибуток банку.

Реінвестування прибутку — найприйнятніша і порівняно дешева форма фінансування банку, який
прагне розширити свою діяльність. Такий підхід до нарощування капітальної бази дає змогу не
розширювати коло власників, а отже, зберегти існуючу систему контролю за діяльністю банку і
виключити зниження дохідності акцій внаслідок збільшення їх кількості в обігу.

Чистий прибуток банку, що залишився в його розпорядженні після виплати податків, може
бути спрямований на виконання двох основних завдань: 1) забезпечення певного рівня дивіденд-
них виплат акціонерам; 2) достатнє фінансування діяльності банку. Отже, дивідендна політика
банку справляє значний вплив на можливості розширення капітальної бази за рахунок внутрішніх
джерел [2].

На сьогоднішній день найпопулярнішим зовнішнім джерелом залучення капіталу є емісія зви-
чайних і привілейованих акцій. Як варіант організації випуску акцій може виступати IPO (initial
public offerings) — первинне публічне розміщення акцій на відкритому ринку (біржі), де їх може
«вільно купувати широке коло приватних та інституційних інвесторів». Перевагами цього спосо-
бу є можливість швидкого отримання значних грошових ресурсів, а також покращення позиції
банку щодо залучення коштів у майбутньому. Крім того, додаткова емісія може бути використана
з метою захисту від недружнього поглинання [5].

ПАТ «ОТР bank» управляє своїм капіталом шляхом максимального збільшення прибутків заці-
кавлених сторін через оптимізацію балансу боргових та дольових інструментів.

Банк здійснює моніторинг капіталу за допомогою коефіцієнтів, встановлених Базельською
угодою щодо компонентів капіталу 1988 року, та згідно вимог Національного банку України. Ви-
моги до капіталів банків встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність» як
спеціальні вимоги до капіталу банків, згідно яких НБУ здійснює контроль за дотриманням банка-
ми розміру, достатності та адекватності капіталу шляхом встановлення економічних нормативів
та нормативно-правового забезпечення здійснюваних банками операцій. Нормативи капіталу, які
включають мінімальний розмір регулятивного капіталу, норматив адекватності регулятивного
капіталу та норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів протягом 2012
року не порушувались.

Мета банку в управлінні капіталом полягає у забеспеченні:
 дотримання вимог до капіталу, встановлених Національним банком України;
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 спроможності банку стабільно функціонувати та розвиватися відповідно до затверджених
стратегічних планів;

 покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які бере на себе банк в процесі
діяльності;

 утримання достатньої капітальної бази на рівні, необхідному для забезпечення коефіцієнту
достатності капіталу у розмірі не менше ніж 8% згідно з Базельською Угодою.

Політика «ОТР bank» з управління капіталом полягає в визначенні ефективного рівня капіталу,
максимально збільшуючи довгострокову цінність для акціонерів, а саме, встановлення цілей та
директив з управління капіталом банку так, щоб оптимізувати вимогу акціонерів щодо прибутку
від їхніх інвестицій з урахуванням наступних обмежень:

 дотримання вимог до капіталу, які встановленні наглядовими органами;
 відповідність рівня капіталу вимогам інвесторів та рейтингових агентств з метою забезпе-

чення доступу банку до фінансування на міжнародні та внутрішні ринки капіталу [6].
Структура капіталу ПАТ «ОТР bank» складається з боргових інструментів, до яких входить

субординований борг, та капітал, який представлений акціонерним капіталом, резервами, нако-
пиченим прибутком, іншим додатковим капіталом.

У табл. 1 представлений аналіз регулятивних капітальних ресурсів ПАТ «ОТР bank» для цілей
визначення адекватності капіталу згідно з принципами, які застосовуються Базельським комітетом.

Кількісні показники, встановлені Базельським комітетом для забезпечення адекватності капі-
талу, вимагають від ПАТ «ОТР bank» підтримувати мінімальні суми та співвідношення загально-
го капіталу (8%) та капіталу 1 рівня (4%) до суми зважених активів.

Таблиця 1. Аналіз регулятивних капітальних ресурсів ПАТ «ОТР bank» за 2011-2012 роки *
Найменування статті 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року

Рух капіталу 1 рівня:
Станом на початок року 2 433 698 2 582 646
Акціонерний капітал — —
Розкриті резерви 171 959 (148 948)
Станом на кінець року 2 605 657 2 433 698

Склад регулятивного капіталу:
Капітал 1 рівня:
Акціонерний капітал 2 888 308 2 888 308
Емісійний дохід 14 070 14 070
Розкриті резерви (296 721) (468 680)
Всього кваліфікованого
капіталу 1 рівня 2 605 657 2 433 698

Інший додатковий капітал 1 236 294 1 236 294
Субординований строковий
борг (обмежений 50%
капіталу 1 рівня)

751 342 1 062 643

Всього кваліфікованого
капіталу 2 рівня (обмежений
100% капіталу 1 рівня)

1 987 636 2 298 937

За вирахуванням: інвестицій в
асоційовані компанії (630) (1 669)

Всього регулятивного
капіталу 4 592 663 4 730 966

Коефіцієнти достатності
капіталу:
Капітал 1 рівня 17,1% 13,3%
Всього капіталу 30,2% 25,9%

* Складено авторами
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На нинішньому етапі розвитку економіки основною метою управління капіталом ПАТ «ОТР
bank» є рентабельність власного капіталу та забезпечення фінансової стійкості і безпеки в довго-
строковому періоді з урахуванням максимізації його ринкової вартості. Система управління капі-
талом у ПАТ «ОТР bank» включає в себе такі підсистеми:

 управління власним капіталом, сформованим як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел;
 управління запозиченим капіталом, залученими з використанням таких внутрішніх джерел

як внески учасників, випуск акцій та ін;
 організація роботи з позиковим капіталом (банківський, товарний кредити, емісія облігацій

тощо);
 оптимізація структури капіталу [6].
ВИСНОВКИ
Таким чином, управління капіталом передбачає пошук і прийняття рішень, які гарантують зада-

ну ефективність його використання, за допомогою впливу на величину, рентабельність власного
капіталу, структуру і джерела формування капіталу. При цьому механізм управління капіталом пе-
редбачає: визначення цілей і завдань управління, контроль над їх виконанням; розробку стратегії і
тактики управління капіталом; використання сучасних методів і моделей у процесі управління; своє-
часний аналіз ефективності використання капіталу та оптимізацію управління ним.

Надійність банку виступає якісною характеристикою його діяльності, що формується протягом
усього періоду функціонування. Критеріями надійності виступає не тільки достатній обсяг капіталу
банку, але й ефективність управління їм. Управління капіталом комерційного банку — це складний
багатофункціональний механізм, який потребує щоденного аналізу й удосконалення [5].

ПАТ «ОТР bank» управляє своїм капіталом шляхом максимального збільшення прибутків заці-
кавлених сторін через оптимізацію балансу боргових та дольових інструментів.

Банк здійснює моніторинг капіталу за допомогою коефіцієнтів, встановлених Базельською
угодою щодо компонентів капіталу 1988 року, та згідно вимог Національного банку України.

ПАТ «ОТР bank» у повному обсязі виконує вимоги до капіталу, встановлені зовні [6].
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ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Стаття описує теоретичні аспекти проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Зроблено аналіз основ-
них методик оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб, проаналізовано їх критеріальні показники.
Виявлені проблеми в оцінці кредитоспроможності позичальника та обґрунтовані пропозиції щодо покращення мето-
дик, що використовуються вітчизняними банками.

Ключові слова: позичальник, кредитоспроможність, оцінювання, показник, рейтинг.

ВСТУП
Головним джерелом доходів банківських установ є кредитні операції, якісне проведення яких

залежить від ретельно проведеної оцінки кредитоспроможності позичальника. Від цього залежить
не тільки прибутковість банківської діяльності, але й стійкість банківської системи в цілому.

Неякісно проведена оцінка може привести до неповернення кредиту, що в свою чергу здатне
порушити ліквідність банку і в кінцевому рахунку призвести до банкрутства кредитної органі-
зації. Це обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

В Україні дослідженню проблем оцінки кредитоспроможності позичальників присвячені праці
А.М. Герасимовича, С.К. Реверчука, М.І. Міщенка, Н.Г. Слов’янської, А.М. Мороза, М.І. Савлука,
В. Бондаренко, В. Вітлінського, А.Б. Камінського, В.М. Кочеткова, О.А. Кириченко та ін. Безпе-
речно, внесок згаданих науковців в обґрунтування теоретичних і практичних аспектів оцінюван-
ня кредитоспроможності позичальників дуже великий. Однак зміни у роботі банківської системи
країни, пристосування її до нових макроекономічних умов господарювання потребують подаль-
ших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз організації оцінювання кредитоспроможності позичальника-фізичної

особи банками, обґрунтування шляхів удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальни-
ка в банку.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах ринкової економіки важливим джерелом задоволення потреб клієнтів є банківський

кредит. Кредитна угода передбачає взаємини двох суб’єктів — кредитора і позичальника. Креди-
тор передає позичальникові об’єкт угоди і позичає вартість на умовах повернення, терміновості,
платності , але при цьому залишається власником об’єкта угоди .

У кожній кредитній угоді для кредитора присутній елемент ризику неповернення позиченої
вартості позичальником з різних причин, несплати відсотків за позикою, порушення терміну до-
говору. Наявність такого ризику, його залежність від багатьох факторів, насамперед, від умов і
результатів діяльності позичальника, зумовлюють необхідність вибору показників, за допомогою
яких можна оцінити ймовірність виконання позичальником своїх зобов’язань.

При визначенні кредитоспроможності позичальника, як правило, треба брати до уваги такі
фактори:

 діє- і правоздатність позичальника для здійснення кредитної угоди;
 його моральний вигляд, репутація;
 наявність забезпечення позики;
 здатність позичальника отримувати дохід [1].
Для оцінки кредитоспроможності позичальника — фізичної особи банки визначають перелік

показників і встановлюють їх критеріальні значення залежно від виду кредиту (на придбання або
будівництво житла, придбання транспортних засобів, товарів тривалого використання, на інші
потреби), його обсягу й строку, виду забезпечення (застави) за кредитом.

Для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб банками використовуються наступні методики:
 скорингові моделі;
 методика визначення платоспроможності;
 андеррайтинг;
 оцінка кредитної історії [2].
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Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кре-
дитної історії попередніх клієнтів кредитна установа може визначити, наскільки велика ймовірність
того, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін [5]. Суть
скорингу полягає в тому, що кожному параметру, що характеризує позичальника, надається ре-
альна оцінка в балах. У спрощеному вигляді скорингова модель — це зважена сума визначених
характеристик позичальника: вік, сімейний стан, місце роботи, дохід та багато інших факторів.
Така методика є знеособленою і може застосовуватися як для фізичних, так і для юридичних осіб.
Залежно від кількості набраних балів визначається рейтинг позичальника. Приклад наведений у
табл. 1). У випадку, якщо позичальник набрав 9 і менш балів, подальший розгляд питання про

Таблиця 1. Визначення рейтингу позичальника *
Бали Рейтинг позичальника
38-54 1 (високий)
24-37 2 (середній)
10-23 3 (низький)

менше 9 4 (дуже низький)
* [5]

надання кредиту припиняється.
Тобто, скоринг — це методика оцінки кре-

дитного ризику, яка дозволяє, оцінивши набір
ознак, що характеризують позичальника, ви-
значити, чи варто надавати йому кредит. Ос-
новне завдання скорингу полягає не лише в
тому, щоб з’ясувати, чи спроможний клієнт
повернути кредит та виплатити відсотки чи
ні, але і ступінь надійності потенційного по-
зичальника.

Будь-яка фінансова установа від впровадження системи кредитного скорингу розраховує до-
сягнути наступних результатів: збільшення кредитного портфелю за рахунок зменшення кількості
необґрунтованих відмов по кредитних заявах; зменшення рівня неповернень; прискорення про-
цедури оцінки позичальника; підвищення точності оцінки позичальника; створення централізо-
ваного накопичення даних про позичальників; зниження резервів, що формуються на можливі
втрати по кредитах.

Згідно наступній методиці — визначення платоспроможності — визначається коефіцієнт ви-
трат (Кв), який характеризує поточний фінансовий стан позичальника і показує частку щомісяч-
них витрат позичальника в його доході [6].

Коефіцієнт витрат розраховується на основі даних про доходи й витрати, наданих позичальни-
ком у заявці на кредит і підтверджених документально. Середньомісячні сукупні доходи розрахову-
ються шляхом визначення середньоарифметичного значення сукупних доходів, отриманих і підтвер-
джених позичальником. Розрахунковий період містить у собі 12 останніх місяців, за винятком ви-
падків надання позичальником, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної
особи, декларації про доходи, коли за розрахунковий приймається останній податковий період.

Чим менше значення коефіцієнта Кв, тим краще фінансовий стан позичальника. Якщо частка
щомісячних витрат позичальника в його доході становить більше 40% (коефіцієнт Кв > 0,4) по-
дальший розгляд питання про надання кредиту припиняється. На третьому етапі аналізу визна-

Таблиця 2. Визначення коефіцієнта платоспроможності
позичальника *

Коефіцієнт Кв
(інтервал значень)

Рейтинг позичальника
1 2 3

0,20 та менше 0,35 0,30 0,25
від 0,21 до 0,25 0,30 0,25 0,20
від 0,26 до 0,30 0,25 0,20 0,15
від 0,31 до 0,35 0,20 0,15 0
від 0,36 до 0,40 0,15 0 0

* [6]

чається коефіцієнт платоспромож-
ності Кп (табл. 2) залежно від рей-
тингу позичальника, визначеного
згідно значення коефіцієнта витрат.

Залежно від коефіцієнта плато-
спроможності позичальникові при-
своюється категорія на момент ви-
дачі кредиту (табл. 3). Позичальни-
кам, віднесеним до 4 категорії, кре-
дит не надається.

При іпотечному кредитуванні
фізичних осіб основний спосіб зни-
ження кредитного ризику банку —

це проведення андерайтингу позичальника. При цьому оцінюється ймовірність погашення кре-
диту, що передбачає аналіз платоспроможності потенційного клієнта у встановленому банком
порядку, а також прийняття позитивного рішення за заявкою на іпотечний кредит або відмову в
наданні кредиту [8].

Оцінюючи методику андерайтингу, можна зробити висновок, що тут застосовується систем-
ний підхід до аналізу позичальника. Позитивна сторона цієї методики — можливість банку виро-
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Таблиця 3. Визначення категорії позичальника *
Коефіцієнт платоспроможності Кп Категорія позичальника

0,35 1 — відмінна
0,30-0,25 2 — добра
0,20-0,15 3 — задовільна

0 4 — незадовільна
* [6]

банківських працівників. Більшість банків воліє компенсувати кредитний ризик за допомогою
підвищення процентної ставки.

Оцінка кредитної історії позичальника банку передбачає, що для визначення кредитоспромож-
ності клієнта вивчають як місячні доходи, так і витрати позичальника. Доходи, як правило, визна-
чаються за трьома напрямками: доходи від заробітної плати; доходи від заощаджень та цінних
паперів; інші доходи.

Одним з основних показників, що визначають можливість видачі кредиту, є фінансова та соці-
альна стабільність позичальника. При всіх рівних умовах перевага надається клієнту, який має
більш достатні для погашення кредиту стабільні витрати, а також тривалий стаж роботи на
підприємстві, в організації і більш тривале проживання за даною адресою.

Для отримання кредиту позичальник надає наступні документи, що підтверджують його кре-
дитоспроможність:

 довідку з місця роботи, де вказується його заробітна плата за місцем основної роботи із
зазначенням розміру і видів утримань, а також стажу роботи на підприємстві;

 книжку по розрахунках за комунальні послуги, квартплату;
 документи, що підтверджують прибутки по вкладах в банках;
 інші документи, що підтверджують прибутки клієнта [9].
Підводячи підсумок викладених методик, хотілося б ще раз підкреслити, що всі наведені мето-

дики носять формалізований характер, так що при оцінці можливості кредитоспроможності по-
зичальника величезну роль відіграє професіоналізм службовців банку.

Банк здійснює контроль за виконанням позичальниками умов кредитного договору, цільовим
використанням кредиту, своєчасним та повним його погашенням та сплатою процентів за ним.
При виникненні певних порушень умов кредитного договору з боку позичальника банк має право
застосовувати економічні та правові санкції.

Варто зазначити, що розуміння доцільності й актуальності використання досконаліших про-
відних методик виникає найчастіше у тих банків, кредитування фізичних осіб для яких є масовою
послугою.

З врахуванням необхідності вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника, про-
понуємо виділити два аналітичних блоки, у яких будуть групуватися конкретні заходи (табл. 4).

бити до будь-якого потен-
ційного позичальника
індивідуальний підхід, за
якого буде враховано необ-
хідну кількість характери-
стик. Серед недоліків цієї
оцінки — трудомісткість її
виконання, що потребує
особливої кваліфікації

Таблиця 4. Технологія оцінки кредитоспроможності позичальників *
Аналітичні блоки Пропоновані складові

Блок аналізу даних
(здійснюється аналіз да-
них про позичальників
банку, про надані креди-
ти й історії їх погашен-
ня)

1) одержані доходи;
2) наявна нерухомість, земельні ділянки, їх площа й місце розташу-
вання (використовуючи базу даних Бюро технічної інвентаризації);
3) наявність автотранспорту, його вік (база даних ДАІ України);
4) залучення даних спеціалізованих кредитних бюро про наявність те-
рмінових і погашених кредитів у інших банках. Подібні запити повин-
ні здійснюватися на договірній основі, у режимі реального часу, в мак-
симально короткі терміни.

Блок прийняття рішень Використовується безпосередньо для отримання висновку системи авто-
матизованого банківського ритейлу про кредитоспроможність позичаль-
ника, про можливість надання йому кредиту та про максимально допус-
тимий його розмір. Із цим блоком працює співробітник банку, який або
вносить до нього анкету нового позичальника, або одержує її з торгове-
льної точки, де банк здійснює програму споживчого кредитування.

* Складено автором
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Очевидно, що з початку функціонування модернізованої системи перевірки даних витрати банку
на проведення такої операції збільшаться. Але з часом налагодження системи обміну інформа-
цією та зниження кредитного ризику дадуть суттєву віддачу.

У процесі аналізу даних про позичальників застосовуються різні математичні методи, які ви-
являють фактори та їх комбінації, що впливають на кредитоспроможність позичальників, і ступінь
їх впливу. Виявлені залежності становлять основу для прийняття рішень у відповідному блоці.

Методики оцінки кредитоспроможності відрізняються одна від одної складом факторів, що
використовуються при оцінці загального кредитного рейтингу позичальника, а також підходами
до оцінки кожного параметра й ступенем значущості кожного з них. Склад чинників у методиках
не універсальний для всіх банків і країн, що, в свою чергу, не дає змоги світовому банківському
співтовариству обмінюватися статистикою та вдосконалювати свої методики. Водночас складність
і неоднозначність оцінки кредитоспроможності фізичних осіб зумовлює застосування різноманіт-
них методів і підходів.

Зараз при застосуванні методик оцінки кредитоспроможності приватних позичальників важ-
ливо перевіряти, наскільки обрані методики адаптовані до поточної ситуації в країні, наприклад,
наскільки детально аналізуються джерела виникнення фінансових труднощів у потенційних по-
зичальників у минулому. Важливо з’ясовувати питання, пов’язані з негативною кредитною істо-
рією, порівняно коротким стажем на останньому місці роботи і т. п.

Адже причина може полягати зовсім не в несумлінності позичальника, а в несприятливому
збігу обставин, котрі незалежно від волі позичальника призвели до негативних з точки зору отри-
мання нового кредиту наслідків.

Для методик оцінки кредитоспроможності позичальників, що використовують вітчизняні бан-
ки, притаманні наступні риси:

1. Вимоги НБУ значно відстають від прийнятих у міжнародній практиці.
2. Низький рівень точності рейтингової моделі.
3. Немає чіткої методичної основи кредитного аналізу.
4. Відсутність кількісного вимірювання кожного фактору, його ролі у всій системі показників.
Методики оцінки кредитоспроможності позичальників, що використовують західні банки,

відрізняються наступним:
1. Відповідність класів кредитного рейтингу ймовірності дефолту, складання протягом кількох

років матриці зміни кредитних рейтингів.
2. Налагоджений механізм обміну кредитною інформацією.
3. Добре розроблені методичні основи кредитного аналізу.
4. Відповідальне ставлення до повноти наданих даних у документах позичальника.
Враховуючи позитивний західний досвід, доцільними є наступні пропозиції:
1. НБУ слід сформулювати необхідні критерії для приведення внутрішніх банківських систем

оцінки кредитоспроможності позичальника — фізичної особи у відповідність з міжнародними
стандартами.

2. Необхідно чітко сформулювати вимоги щодо обов’язкового розрахунку показників імовір-
ності дефолту та побудови матриць зміни рейтингів.

3. Розробка та подальше вдосконалення єдиної рейтингової системи.
4. Затвердження чітких методик щодо кредитного аналізу, які кожен банк міг би використову-

вати в якості бази для побудови власної методики оцінки позичальника.
5. Впровадження повної перевірки документів на достовірність.
У разі погіршення фінансового стану позичальника, може опинитися під загрозою повернення

позики. Виявивши такого позичальника, необхідно вжити екстрених заходів щодо недопущення
погіршення кредитного портфеля банку. Реалізація заставного майна є надзвичайним заходом,
якої слід уникати з-за її трудомісткості і недосконалості законодавства України в цьому питанні.

Так само для поліпшення оцінки надійності позичальника та забезпечення високої якості кре-
дитного портфеля в комерційних банках, рекомендується застосовувати «Комплекс заходів співро-
бітників кредитного підрозділу і підрозділу безпеки, при проведенні перевірки позичальників —
фізичних осіб».

Основною функцією даного комплексу є мінімізація банківських ризиків, що виникають при
кредитуванні фізичних осіб, шляхом визначення категорії ризику клієнта з подальшим застосуван-
ням певного набору дій для остаточної класифікації рівня ризику клієнта співробітниками кредит-
ного підрозділу і підрозділу безпеки, та прийняття рішення про можливість співпраці (табл. 5).
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Таблиця 5. Комплекс з розділення позичальників за категоріями ризику *
Безризикова категорія Категорія незначного ризику Категорія підвищеного ризику

1. Клієнти, які є державними
службовцями, мають позитив-
ну кредитну історію в банку.
2. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких співпрацює з
банком в рамках «корпоратив-
ного» кредитування.
3. Клієнти, що відносяться до
керівного складу великих під-
приємств регіону, що мають
позитивну кредитну історію в
банку.
4. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких є VIP- клієн-
том банку, що не мають нега-
тивної кредитної історії, в т.ч.
в інших кредитних організаці-
ях. При цьому стаж роботи
клієнта на даному підприємст-
ві має становити не менше 1
року.
5. Клієнти, які є пенсіонерами
і отримують пенсію через
банк, що не мають негативної
кредитної історії, в т.ч. в ін-
ших кредитних організаціях.
6. Клієнти, які мають позитив-
ну кредитну історію і кредиту-
вались неодноразово в банку
протягом 5 років, які мають
стабільне поточне фінансове
становище.
7. Співробітники Банку.

1. Клієнти, які є державними
службовцями, звернулися до
банку вперше і не мають нега-
тивної кредитної історії в ін-
ших кредитних організаціях.
2. Клієнти , що відносяться до
керівного складу великих під-
приємств регіону, які зверну-
лися до банку вперше і не ма-
ють негативної кредитної іс-
торії в інших кредитних орга-
нізаціях.
3. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких є VIP- клієн-
том Банку, що не мають нега-
тивної кредитної історії, в т.ч.
в інших кредитних організаці-
ях. При цьому стаж роботи
Клієнта на даному підприємс-
тві має становити від 6 міс. до
1 року.
4. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких співпрацює з
банком в рамках «зарплатно-
го» проекту.
5. Клієнти, які мають позитив-
ну кредитну історію, в т.ч. в
інших кредитних організаціях.
6. Клієнти, у яких як поручи-
телі виступають керівники пі-
дприємства – роботодавця (з
штатною чисельністю понад
50 чол.).
7. Клієнти , підприємство – ро-
ботодавець яких має позитивну
кредитну історію в банку.

1. Клієнти, підприємство – ро-
ботодавець яких є маловідо-
мим.
2. Клієнти, які надали докуме-
нти про дохід з ознаками фік-
тивності.
3. Клієнти, у яких як поручи-
телі виступають керівники пі-
дприємства – роботодавця (зі
штатною чисельністю, що не
перевищує 50 чол.).
4. Клієнти, які мають негатив-
ну кредитну історію в банку
або в інших кредитних органі-
заціях.
5. Клієнти, які мають часту
зміну місця роботи, тривалі
(більше 3 місяців) перерви в
трудовій діяльності, різку змі-
ну статусу займаних посад у
процесі трудової діяльності.
6. Клієнти, по яких виявлені
ознаки фінансування бізнесу
за рахунок кредитних коштів
отриманих за кредитами при-
ватних клієнтів.

* Складено автором

Оцінка кредитоспроможності клієнта з застосуванням вищенаведених категорій ризику є раціо-
нальним методом зниження кредитного ризику і успішної реалізації кредитної політики, оскільки
дозволяє уникнути необґрунтованого ризику ще на етапі розгляду заявки на надання кредиту.

ВИСНОВКИ
Таким чином від якості оцінювання кредитоспроможності позичальників залежить фінансо-

вий стан банку. Для оцінки кредитоспроможності фізичних осіб банками використовуються на-
ступні методики: скорингові моделі; методика визначення платоспроможності; андеррайтинг;
оцінка кредитної історії.

Незважаючи на єдність критеріїв і способів оцінки, існує специфіка в аналізі кредитоспро-
можності фізичних осіб окремими банками.

Для оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб пропонується модернізувати
технологію оцінки банком позичальників — фізичних осіб, а саме система має складатися з двох
аналітичних блоків: блоку аналізу даних і блоку прийняття рішень. У першому блоці здійснюєть-
ся аналіз даних про позичальників банку, про надані кредити й історії їх погашення. Блок прий-
няття рішень використовується безпосередньо для отримання висновку системи автоматизовано-
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го банківського ритейлу про кредитоспроможність позичальника, про можливість надання йому
кредиту та про максимально допустимий його розмір.

Перспективним шляхом удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальників банками
є розробка та подальше вдосконалення єдиної рейтингової системи.
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СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ
ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

У статті розглянуто актуальні питання стрес-тестування валютного ризику банку та визначено види такого тесту-
вання. Основну увагу приділено визначенню алгоритму проведення стрес-тестуванню валютного ризику на основі VaR-
методу.

Ключові слова: валютний ризик, стрес-тестування, ризик-фактор, VaR-метод, коефіцієнт стресової події.

ВСТУП
Проведення ефективного управління ризиками комерційного банку повинно бути засноване

на безперервній системі моніторингу та контролю. Особливості побудови такої системи для уп-
равління валютним ризиком полягають в необхідності прогнозування і моделювання економічно-
го розвитку та його тенденцій, а також у визначенні кореляції факторів імовірнісних характерис-
тик ризику та кількісної оцінки його величини. Для оцінки банками рівня достатності наявних
ресурсів для покриття можливих збитків у зв’язку з реалізацією ризику, необхідно проводити
стрес-тестування, щоб розрахувати рівень уразливості банку до кризових економічних змін.

Висвітленням проблем щодо стрес-тестування займалися такі вітчизняні вчені як: А.А. Лоба-
нов, А.В. Чугунов, А.В. Летчиков, С. Науменкова, В.Б. Шатковська-Шморгай, Ф. Банн, П.П. Кова-
льов, С.М. Шаповалова, І.Б. Івасів, Н.С. Білань, М.В. Сугоняка, а також іноземні: W. Blaschke,
M. Jones, G. Majnoni, S.M. Peri та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка ефективного алгоритму стрес-тестування банку, виокремлення

ризик-факторів, що найбільше впливають на валютний ризик банку, а також визначення величи-
ни ризикової вартості за стрес-сценарієм.

РЕЗУЛЬТАТИ
Згідно з Основними принципами ефективного банківського нагляду, які розробив Базельський

комітет з банківського нагляду, валютний ризик входить до ризиків, за якими банкам доцільно
здійснювати стрес-тестування. Це зумовлено тим, що стандартні моделі оцінки валютного ризику
на основі концепції VaR відображають «нормальний» стан ринку, дають змогу розраховувати збит-
ки банку з певною ймовірністю, відкидаючи при цьому події рідкісні та екстремальні. А в умовах
підвищеної нестабільності на внутрішньому та світовому валютних ринках власне вони і є об’єктом
зацікавлення ризик-менеджерів [1].

Пропонуємо за основу взяти визначення стрес-тестування, що запропоноване НБУ — «стрес-
тестування — метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої
позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора
— валютного курсу, процентної ставки тощо» [2].

НБУ зазначає, що сценарії стрес-тестування є ефективними, якщо вони:
 передбачають тільки істотні зміни чинників;
 під час розрахунку результативних показників враховують більшість базових чинників ризику;
 дають змогу отримати правдоподібні, на думку експертів, прогнозовані події із заданою ймо-

вірністю їхнього виникнення [2].
Для того, аби розробити власний сценарій поетапної реалізацій стрес-тестування в банківській

установі, необхідно проаналізувати попередні наукові розробки (рис. 1).
У своїх працях науковці Івасів І.Б. та Максимова А.В. пропонують банкам проводити стрес-

тестування ризиків відповідно до таких етапів: вибір масштабу стрес-тестування; визначення
ризиків та загроз; відбір шокових подій; імплементація стресового сценарію; моделювання впли-
ву ризиків; інтерпретація результатів стрес-тестування [3].

В той же час Бєленька Г.В. наполягає, щоб стрес-тестування банківських ризиків проходило за
наступними етапи: виділення окремих вразливих місць системи або факторів зацікавленості; по-
будова сценарію в рамках наявної макроекономічної моделі; застосування результатів сценарного
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аналізу для оцінки фінансової звітності банківських установ; оцінка вторинних ефектів від впли-
ву шоків; інтерпретація результатів аналізу та розробка рекомендацій [4].

У своїх розробках Прийдун Л. зазначає, що реалізація стрес-тестування банків повинна базу-
ватись на послідовності таких етапів: актуалізація параметрів стрес-тестування; деталізація оди-
ничних та комбінованих факторів ризику; тестування портфеля; визначення рівня стресової
стійкості портфеля; підготовка рекомендацій щодо підвищення стресової стійкості портфеля [5].

У ході проведення дослідження наукових рекомендацій та розробок українських науковців
щодо визначення системи проведення стрес-тестування в банках, нами була розроблена методика
поетапної реалізації програми стрес-тестування, яка об’єднала в собі всі найважливіші елементи
аналізу. Хоча в той же час дозволить кожному банку самостійно обирати схему її реалізації, що
буде обумовлена індивідуальними особливостями стратегії розвитку банку. Пропонуємо більш
детальне обґрунтування етапів даної методики.

На першому етапі проводиться відбір факторів ризику, за якими буде здійснюватись стрес-
тестування, тобто розраховуватиметься зміна вартості портфеля. Визначається чи буде проводи-
тись аналіз за факторами, що змінюють один або декілька, але взаємопов’язаних економічних
параметрів, чи все ж за факторами, що сукупно впливають на комплекс не пов’язаних між собою
параметрів.

На другому етапі визначають часовий горизонт, тобто період, на який буде проводитись стрес-
тестування, щоб розрахувати максимально можливий термін, в який банк функціонуватиме без
істотних втрат, незважаючи на будь-який вплив факторів валютного ризику.

На третьому етапі реалізації стрес-тестування банки обирають рівень, на якому буде проводи-
тися аналіз: або на рівні кожної окремої валюти, яка входить до валютного портфелю банку, або
на рівні сукупної валютної позиції банку. Таким чином, якщо обрати рівень окремої валюти, то
необхідно диференціювати фактори ризику для кожної з її видів, якщо ж — сукупна валютна
позиція, то необхідно враховувати і загальну стратегію розвитку банку, окрім факторів валютного
ризику.

На четвертому етапі визначають вид стрес-тестування, що буде проводитися в банку, цей вибір
обумовить і вид подальшого аналізу. Тобто, однофакторний аналіз проводиться за допомогою
аналізу чутливості валютного портфеля до впливу кожного фактору; багатофакторний — за допо-
могою сценарного аналізу, який передбачає варіативний розвиток подій та динаміку визначеного
фактору під впливом різноманітних шоків зовнішньоекономічного середовища у порівнянні із
закладеним базовим рівнем прогнозу.

Під час реалізації п’ятого етапу банк розраховує вплив кожного з факторів ризику зокрема та в
сукупності на зміну вартості валютного портфеля з одного боку. Або ж може визначити рівень
взаємозалежності (коефіцієнт кореляції) кожного з факторів, щоб прорахувати величину впливу
кожного з них та розглядати в подальшому як єдиний механізм.

Шостий етап передбачає фінансову оцінку втрат банку, що він матиме у разі реалізації обраних
факторів ризику за кожною валютою, що входить в склад валютного портфелю банку. Банк може
провести розрахунок абсолютної величини втрат, що виражатиметься в обчисленні обсягу збитку
в грошових одиницях, або ж представити втрати у відносних величинах, відповідно розрахував-
ши співвідношення обсягу можливих втрат або до загальної величини валютного портфеля, або
до обсягу капіталу банку. Розрахунок відносної величини наочно демонструє рівень допустимої
толерантності банку до валютного ризику.

На сьомому етапі проводиться розрахунок загальних можливих втрат банку за сукупним ва-
лютним портфелем, інтегрувавши результати розрахунків на попередньому етапі. Таким чином,
оцінюють одночасно і загрозу фінансової стійкості банку.

Восьмий етап полягає в оцінці результатів стрес-тесту, на основі якої формуються рекомен-
дації відносно можливої регуляторної реакції в рамках політики щодо діяльності банку з валю-
тою. Найповнішу картину фінансової вразливості агреговані показники можуть показати лише за
умови зазначення рівня їх дисперсії.

На дев’ятому етапі проводиться аналітичний огляд моделі стрес-тесту, що була застосована, з
метою виявлення «прорахунків» в організації стрес-тестування та достатності показників і фак-
торів, що були покладені в його основу. Таким чином, на основі проведення критичної оцінки,
пропонуються шляхи щодо оптимізації та вдосконалення моделей, які будуть використовуватися
в майбутньому, при чому як аналітичного, так і математичного характеру.
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Рис. 1. Алгоритм проведення стрес-тестування валютного ризику банку (Складено авторами)
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Подальше дослідження роботи потребує аналізу методів стрес-тестування, що були виок-
ремлені для різних типів економічних систем за диференційованого рівня розвитку кожної з
них (рис. 2) [6-9].
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значним впливом)
Рис. 2. Класифікація підходів до визначення методів стрес-тестування (Складено авторами)

Агреговане стрес-тестування полягає в оцінці чутливості групи організацій до відповідних
стресових ситуацій. Метою такого аналізу є визначення структурної чутливості та загального
підтвердження ризику у фінансовій системі. Існує дві проблеми при здійсненні агрегованого стрес-
тестування:

1) важко визначити яким чином проводити агрегування;
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2) відсутній єдиний механізм врахування іноземного капіталу [6].
Специфіка методики «стрес-тестування» від МФВ і Світового банку реконструкції та розвитку

відображена в назві її основного об’єкта аналізу — подій з низькою ймовірністю й значним впли-
вом. Такі події складно піддаються статистичній оцінці й прогнозуванню, однак їх наслідки під
час управління ризиками неможливо ігнорувати. Так, виходячи зі ступеня ймовірності аналізова-
них подій, методи оцінки ризиків можуть розроблятися у відповідності з ієрархією ймовірностей:
аналіз ймовірнісно-невизначених подій; аналіз найбільш імовірних подій; аналіз помірно-неспри-
ятливих подій; аналіз надзвичайних подій («виняткових, але можливих») [8].

Під час дослідження європейського досвіду використання стрес-тестування при оцінці ризиків,
було узагальнено, що найбільш використовуваними є методи, запропоновані Базельським коміте-
том [1].

Метод еластичностей, як правило, використовують в країнах, що не мають кількісної оцінки
економічних зв’язків, тобто перебувають в умовах невизначеності. За таких умов відсутні адек-
ватні прогнози щодо економічної політики, а в економіці значну роль відіграє тіньовий сектор.
Сутність методу — це визначення односторонньої зміни об’єкта стрес-тестування внаслідок шо-
кових коливань значень основних економічних показників, зокрема валютного курсу. Метод реа-
лізується за допомогою встановлення кореляційного зв’язку між об’єктом та факторами ризику, а
результатом є значення коефіцієнтів регресії [1, 7].

Метод оцінки втрат реалізується за допомогою такого аналітичного методу як модель VaR.
Економічна сутність методу — це розрахунок максимально можливого обсягу збитків, який мож-
на зазнати в певний момент часу за визначеного рівня ймовірності. Обсяг найбільш очікуваного
збитку буде залежати від: визначеного часового горизонту, довірчого інтервалу та методу розра-
хунку. Перевага методу: зміна вартості портфеля представлена у вигляді лінійної комбінації до-
хідностей факторів ризику. Обмеженням щодо застування методу є невиконання головної умови
про нормальний розподіл факторів ризику [1, 8].

Сценарний метод полягає в порівнянні базового прогнозу динаміки об’єкта стрес-тестування
за різних шоків з боку економічного середовища.

Умови використання сценарного методу:
1) необхідність наявності чіткої системи взаємозв’язків між складовими аналізу;
2) існування в державі якісної системи прогнозування [7].
Індексний метод — це побудова «індексів ризику». Динаміка значень індексів, встановлених

на основі проведених стрес-тестів залежить від сукупного впливу основних ризиків, що на даний
час є суттєвими. Отримані результати є наочними і такими,що легко зрозуміти, але доцільність
використання цього методу можлива лише в рамках окремої системи — на макро- чи макрорівні
(в межах одного банку) [8].

Необхідно зазначити, що найпоширенішими методами проведення стрес-тестування в Україні
є сценарний аналіз і аналіз чутливості.

Для оцінки проведення стрес-тестування валютного ризику банку нами було обрано VaR-ме-
тодологію, але для більшої об’єктивності необхідно ввести коефіцієнт стресової події, який би
дозволив скоригувати отриманий результат на рівень впливу кожного з факторів ризику на
стабільність валютного курсу. Для того, аби розробити шкалу коефіцієнтних показників, був про-
ведений кореляційний аналіз між зміною курсу валюти та факторами ризику, що впливають на
його динаміку.

Фактори, що використовувались, було обрано за результатами аналізу показників, які мали
найбільший вплив на курси валют в період кризи 2007-2009 рр. Тож, до таких факторів віднесено:

1. Стан платіжного балансу — активний платіжний баланс має сприяти підвищенню курсу
національної валюти, пасивний — навпаки. В період фінансової кризи на негативний платіжний
баланс наклав свій відбиток відтік капіталу з банківської системи і НБУ не мав можливості здійсню-
вати достатні за обсягами валютні інтервенції в умовах ажіотажного попиту [9].

2. Темп інфляції — зростання темпу інфляції сприяє знеціненню грошей, що у свою чергу
викликає підвищення валютного курсу. Пік інфляційного зростання спостерігався у 2008 році, що
призвело до знецінення національної грошової одиниці та спровокувало її девальвацію [9].

3. Обсяг золотовалютних резервів — наявність золотовалютних резервів дозволяє центрально-
му банку проводити валютні інтервенції для підтримки стабільності валютного курсу національ-
ної валюти. Якщо розміри золотовалютних резервів країни значні й не відбувається їх зменшення,
є підстави вважати, що курс національної валюти залишається стабільним, а, отже, менш імовір-
не виникнення валютного ризику [10].



68
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Шварц О.В., Коваленко Д.В. Стрес-тестування як інструмент оцінки валютного ризику банку

Розглянемо динаміку, запропонованих факторів, у 2008 році (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка досліджуваних показників у 2008 році *

Курс USD Курс EUR
Платіжний

баланс, млн.
дол. США

Золотовалютні
резерви, млн.

дол. США

Індекс
інфляції, %

січень 5,0500 7,4194 -864 32749 102,9
лютий 5,0500 7,5093 -1750 32764 105,7

березень 5,0500 7,6593 -2541 33051 109,7
квітень 5,0500 7,9850 -3662 33231 113,1
травень 5,0500 7,8477 -5421 34120 114,6
червень 4,8520 7,5244 -5843 34980 115,5
липень 4,8489 7,6360 -6975 35452 114,9
серпень 4,8451 7,5457 -7152 35132 114,8
вересень 4,8462 7,1408 -8012 34920 116,1
жовтень 4,8613 6,9531 -9053 34530 118,0
листопад 5,7888 7,3847 -11216 33215 119,8
грудень 6,8777 8,7532 -12763 31542 122,3
* [11]

Необхідно розрахувати
коефіцієнти кореляції між
курсом євро і долара США
та, відповідно, факторами
впливу для визначення рівня
існуючих взаємозалежності
та взаємовпливу між показ-
никами (табл. 2).

Таблиця 2. Кореляційна матриця досліджуваних показників
2008 року *

Фактори впливу Курс USD Курс EUR
Платіжний баланс -0,59711 -0,20517

Золотовалютні резерви -0,72649 -0,57069
Індекс інфляції 0,488759 0,25124

* Розраховано авторами

На основі отриманої кореляційної матриці показників, запропоновано оптимізувати VaR-мето-
дологію за рахунок введення до формули розрахунків коефіцієнта стресової події (ф. 1) [12], який
би скоригував отриману вартість валютного ризику банку на величину залежності зміни курсів
валют та динаміки ризик-факторів (табл. 3).

ii
t

i
s

i PkVaR  (1)

де i
sk — коефіцієнт стресової події і-ої валюти;
i
tP  — вартість компонента валютного портфеля;
 і — волатильність і-ої валюти.

Інтервал коефіцієнта кореляції Коефіцієнт стресової події
1 – 0,9 5

0,9 – 0,75 4
0,75 – 0,6 3
0,6 – 0,4 2

* Розроблено авторами

Отже, використаємо запропоновану методологію для розрахунку величини ризикової вартості
валютного портфеля на прикладі ПАТ «Ощадбанк» та порівняємо отриманий результат із тим, що
був розрахований при використанні класичної VaR-методології. Для оцінки було взято величину
валютної позиції банку в розрізі запропонованих валют, що банк мав в результаті своєї діяльності
впродовж 2012 року [13], а також щоденну динаміку валютних курсів у 2012 році [11] (табл. 4).

Для розрахунку сукупної величини ризикової вартості валютного портфеля ПАТ «Ощадбанк»
необхідно побудувати кореляційну матрицю обмінних курсів, що складається на основі розрахун-
ку коефіцієнтів кореляції динаміки обмінних курсів запропонованих валют (табл. 5).

Таблиця 3. Значення коефіцієнтів стресової події *
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Таблиця 4. Розрахунок ризикової вартості валютного портфеля ПАТ «Ощадбанк» *

Показник Валюти портфеля Обсяг портфеляUSD EUR
2012 рік

Обсяг портфеля, грн. 1333736 431723 1765459
Середнє значення зміни
курсів 0,0000126 0,000937722

Середньоквадратичне
відхилення зміни курсів 0,026623508 0,05314985

Волатильність валютних
курсів 0,062003535 0,121654258

VaRвалюти, грн 82696,35 52520,94 135217,29
VaRпортфеля, грн 102862,19

з урахуванням коефіцієнтів стресової події
VaRвалюти, грн 992356,2 105041,9 1097398
VaRпортфеля, грн 998284,86

* Розраховано авторами

Таблиця 5. Кореляційна матриця обмінних курсів ва-
лют портфеля *

Валюта портфеля USD EUR
USD 1 0,11322
EUR 0,11322 1

* Розраховано авторами

За даними, отриманими в резуль-
таті проведення розрахунків, необхід-
но зазначити, що ризикована вартість
валютного портфеля ПАТ «Ощад-
банк» із використанням коефіцієнтів
стресової події зросла майже в десять
разів і склала 998284,86 грн.
(102862,19 грн. при використанні кла-
сичної методології). Варто зауважити, що подібне зростання відбулося за рахунок різкого збільшен-
ня ризикової вартості валютної позиції в доларах США (більш ніж в 10 разів), що обумовлено
тісним взаємозв’язком стабільності обмінного курсу долара із динамікою ризик-факторів. На
відміну від долара США динаміка курсу євро тісно пов’язана лише із зміною золотовалютних
резервів країни, тому ризикована вартість його валютної позиції зросла лише в 2 рази і не мала
істотного впливу на зростання ризикової вартості валютного портфеля банку. Відмітимо також,
що подібний ризик банк матиме лише у випадках кризового розвитку економіки, коли спостері-
гається несприятлива динаміка ризик-факторів.

ВИСНОВКИ
Кожен банк має проводити оцінку ризиків за стресовим сценарієм розвитку подій, аби мати

змогу оцінити достатність наявних ресурсів для покриття можливих збитків та відновлення фінан-
сової стійкості банку, тобто можна проаналізувати чи не надмірно ризиковану діяльність банк
проводить.

Отже, використання стрес-тестування дає змогу оцінити можливі потенційні збитки банку за
умови появи ринкових потрясінь, а також готовність банку покривати ці збитки за рахунок влас-
них наявних ресурсів, тобто їхню достатність. Також використання стрес-тестів дає змогу банку
оцінити ефективність та доцільність обраної стратегії управління валютними ризиками та, за не-
обхідності скоригувати її. До того ж при здійсненні стрес-тестування стає можливою оцінка зміни
ризик-факторів, що впливають на динаміку курсів валют, а відтак і на розмір можливого валютно-
го ризику банку, а також ступінь впливу кожного з них.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Проведено морфологічний аналіз та виділено основні підходи до трактування дефініції «конкурентоспроможність

банку». Наведено та охарактеризовано складові конкурентоспроможності банківської установи. Досліджено взаємо-
зв’язок понять «конкурентоспроможність банку» та «конкурентоспроможність банківського продукту». Досліджені
зовнішні та внутрішні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності банку.

Ключові слова: конкурентоспроможність банку, конкурентоспроможність банківського продукту, якість продукту,
конкурентна боротьба, конкурентні переваги, потенціал банку, ефективність банківської діяльності, фактори конкурен-
тоспроможності банку.

ВСТУП
За останні роки комерційні банки України зіткнулись з багатьма змінами на фінансовому рин-

ку, що характеризуються збільшенням асортименту банківських продуктів, впровадженням су-
часних інформаційних технологій в управління банками, консолідацією або скороченням кількості
банків тощо. Розширення напрямків діяльності банків у сфері банківських послуг, а саме послуги
населенню, та впровадження нових послуг — один з шляхів вирішення завдання адаптації комер-
ційних банків до постійно змінюваних умов фінансового ринку, розробки пріоритетних ринкових
ніш і сегментів.

Посилення банківської конкуренції відбувається в умовах фінансової нестабільності, а також
значного зниження рівня довіри клієнтів до банківських установ. Саме конкуренція у банківсько-
му секторі спонукає розширенню спектру банківських продуктів та послуг вищої якості та за
доступними цінами. Без підвищення рівня конкурентоспроможності банку та його послуги (про-
дукту) неможлива ефективна діяльність банку, що дозволяє отримати прибуток та утримувати
стійке положення на ринку.

Дослідженню сутності дефініції «конкурентоспроможність» приділяли увагу вітчизняні та за-
рубіжні вчені, зокрема М. Портер, Д. Деніелс, Л. Радеба, Р. Фатхутдінов, Ю. Продіус, Б. Губський,
І. Шевченко, О. Александрова та інші. Окремо досліджувалось поняття «конкурентоспроможність
банку», що зацікавило І. Лютого, Ю. Зарубу, І. Фоміна, Л. Федулова, С. Козьменко. Широке вико-
ристання економічної категорії конкурентоспроможності банку в наукових дослідженнях зовсім
не є показником її повної визначеності. Донині вчені не дійшли єдиної думки щодо змісту цієї
категорії. Їх погляди перекликаються в основному змісті поняття, але є дещо відмінними в його
доповненнях. Саме це спонукає до продовження дослідження сутності конкурентоспроможності
банку, а також факторів впливу на неї.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз авторських позицій щодо визначення поняття «конкурентоспроможність

банку» як економічної категорії та їх узагальнення, а також дослідження факторів, що на неї
впливають.

РЕЗУЛЬТАТИ
На початку дослідження слід звернути увагу на багатозначність трактувань сутності поняття

«конкурентоспроможність» різними вченими-економістами (табл. 1).
Багатогранність авторських позицій, щодо сутності економічної категорії «конкурентоспро-

можність» пов’язано:
1) з ототожнюванням дефініцій «конкурентоспроможність організації» та «конкурентоспро-

можність продукції або послуги»;
2) з рівнем поняття «конкурентоспроможність»: мікрорівень (товари або послуги), мезорівень

(організація, у тому числі банківські установи) та макрорівень (національна економіка або країна);
3) із заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний рівень);
4) з характеристикою будь-якої окремої складової конкурентоспроможності організації: кон-

курентоспроможність виробничого потенціалу, трудового потенціалу та інше.
Аналіз наведених поглядів дозволяє констатувати, що конкурентоспроможність установи є

результатом поєднання індивідуальних її властивостей, що дозволяють виступати на ринку та
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Таблиця 1. Наукові позиції щодо розкриття сутнісної характеристики дефініції «конкуренто-
спроможність» *

Визначення Автор Джерело
Властивість суб'єкту ринкових відносин виступати на ринку нарівні
з присутніми там конкуруючими суб'єктами М. Портер [1]

Реальна чи потенційна можливість підприємств виготовляти та збу-
вати товари, які за ціновими та неціновими характеристиками є
більш привабливими, ніж товари конкурентів

Д. Дениелс,
Л. Радеба [2]

Здатність витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними
об’єктами, представленими на даному ринку Р. Фатхутдінов [3]

Здатність виробництва як складної організаційно-економічної сис-
теми забезпечувати випуск конкурентоздатної продукції, швидко та
адекватно реагувати на перманентний попит споживачів, гнучко
пристосовуватись, мати комерційний успіх в умовах конкуренції,
необхідний для подальшого розвитку та функціонування

Ю. Продіус [4]

Обумовлено економічними, соціальними і політичними факторами
стійке становище країн або товаровиробника на внутрішньому і зов-
нішньому ринках

Б. Губський [5]

Наявність певних властивостей і спроможностей суб’єкта, що дозво-
ляють йому брати участь в економічному змаганні.

І. Шевченко,
О. Александрова [6]

* Складено авторами

утримувати вигідну позицію серед інших учасників, а також здатності виробляти доступні, затре-
бувані та якісні продукти.

В економічній літературі окрема увага приділяється дослідженню конкурентоспроможності бан-
ківських установ. Позиції авторів щодо визначення змісту цього поняття наведено нижче (табл. 2).

Таблиця 2. Визначення поняття «конкурентоспроможність банку» *

Визначення Автор Інформаційний
ресурс

Рівень їх готовності ефективно надавати конкурентні
фінансові послуги, забезпечувати високу фінансову стійкість і
динамічно розвиватися, враховуючи загальноекономічне і
соціальне-політичне становище держави та протидіючи
різноманітним зовнішнім і внутрішнім ризикам

І. Лютий [7]

Відображає успішність його функціонування в процесі
набуття, утримання та розширення ринкових позицій, що
передбачає здатність банківської установи забезпечувати
відповідність власних послуг запитам споживачів та
протистояти негативному впливу зовнішнього середовища

Ю. Заруби [8]

Ступінь привабливості банку для реальних і потенційних
клієнтів, який дає змогу отримати певні переваги у
формуванні впливу на ринкову ситуацію у власних інтересах

І. Фомін [9]

Здатність витримувати конкуренцію з іншими банківськими
установами та суб'єктами господарювання, які задовольняють
наявні потреби на споживчому цільовому ринку

Л. Федулова та
І. Волощук

[10]

Можливість здійснення ефективної господарської діяльності
та досягнення практичної довідкової реалізації своїх послуг в
умовах конкурентного ринку

С. Козьменко [11]

Потенційні і реальні можливості кредитної організації
створювати і просувати на ринок конкурентоспроможні
продукти та послуги, формувати позитивний імідж надійного і
сучасного банку, що відповідає усім вимогам клієнта

Н. Казаренкова [12]

* Складено авторами
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Розглянувши авторські позиції щодо визначення поняття «конкурентоспроможність банку»
можна виділити декілька сформованих підходів:

1) конкурентоспроможність як здатність (спроможність) ефективно використовувати наявні в
банку ресурси та забезпечувати високий рівень конкурентного статусу банку;

2) конкурентоспроможність як можливість здійснювати ефективну господарську діяльність,
створювати і просувати на ринок продукти та послуги; формувати імідж банку;

3) конкурентоспроможність як наявність конкурентного потенціалу для створення та реалі-
зації конкурентних переваг установи;

4) конкурентоспроможність як стан, що забезпечує стабільне підвищення продуктивності діяль-
ності, адаптації до змін у зовнішньому середовищі;

5) конкурентоспроможність як характеристика, що визначає конкурентні переваги товару або
послуги на ринку по відношенню до конкурентів;

6) конкурентоспроможність як рівень відповідальності вимогам клієнта та ринку;
7) конкурентоспроможність як узагальнююча оцінка конкурентних переваг у порівнянні з кон-

курентами.
Проаналізувавши сутність категорії «конкурентоспроможність банку» в багатьох літератур-

них джерелах, узагальнюючи та синтезуючи їх найбільш характерні особливості, можемо надати
узагальнене визначення даної категорії. Отже, на думку авторів, «конкурентоспроможність бан-
ку» — це здатність банку набувати або володіти певними якостями, властивостями, що вплива-
ють на результативність його діяльності в умовах конкурентних змагань, а також спроможність
надавати доступні і якісні послуги.

У загальному випадку під конкурентоспроможністю прийнято розуміти здатність конкурувати
на ринку товарів і послуг. Тому, розглядаючи конкурентоспроможність банку, не можна залишити
поза увагою конкурентоспроможність банківських продуктів (послуг), оскільки ці два поняття
співвідносяться між собою як ціле і частка (рис. 1).

Першочерговим завданням, будь-якого банку, є саме забезпечення конкурентних переваг для
утримання високих позицій на ринку серед прямих та потенційних конкурентів. Для забезпечен-
ня даних конкурентних переваг банку, використовують певні засоби, які поділяють на: переваги в
умінні (інноваційна діяльність банку) та переваги в ресурсах [13].

Таким чином, складовими конкурентоспроможності банку правомірно виступають: конкурен-
тоспроможність продукту, конкурентні переваги, здатність вести конкурентну боротьбу (стриму-
вати вплив внутрішніх та зовнішніх чинників), наявний потенціал банку.

За одним із існуючих в літературі підходом конкурентоспроможність банку визначається як
можливість здійснювати ефективну господарську діяльність. І, на нашу думку, ефективна діяльність
є важливою складовою конкурентоспроможності банку, що визначається розміром отриманого
прибутку та рівнем рентабельності (прибутковості).

Визначальною складовою конкурентоспроможності банку слід виділити саме конкурентоспро-
можність його продуктів та послуг. На нашу думку, ця складова за рівнем значення у досягненні
максимального рівня конкурентоспроможності, поряд із конкурентними перевагами, стоїть на
першому місці. Прибуток банку залежить від кількості реалізованих послуг, яка, в свою чергу,
напряму залежить від їх якості. Саме тому у конкурентній боротьбі на ринку банківських послуг
найбільш дієвим інструментом є їх якість (у ціновому та змістовому аспектах).

Поняття «конкурентоспроможність послуги» є окремим цікавим об’єктом економічних дослі-
джень. Змістовність категорії «конкурентоспроможність банківської послуги або продукту» з по-
гляду різних науковців показано в табл. 3.

Сутність економічної категорії «конкурентоспроможність банківської послуги» різними нау-
ковцями розуміється в цілому однаково, а саме як сукупність вартісних та якісних характеристик
даної послуги, яка забезпечує задоволення конкретної потреби клієнта.

Також однією з важливих складових конкурентоспроможності банку є саме здатність банку
вести конкурентну боротьбу під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Здатність протистоя-
ти впливу середовища, корегування власної діяльності відповідно до фактичних умов ринку,
здатність до ефективного управління всередині установи є важливими умовами для створення
стійкої та конкурентоспроможної установи.

За джерелами походження усі фактори впливу на конкурентоспроможність банку можуть бути
розділені на дві групи: фактори зовнішнього середовища та фактори внутрішнього середовища
(рис. 2) [17].
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Конкурентні переваги
1. «Переваги в умінні»:
 інноваційні послуги банку;
 досвід у керівництві проектами;
 ефективне використання інструментів маркетингу;
 здійснення ініціативної, зацікавленої діяльності у всіх
галузях банківської діяльності.
2. «Переваги в ресурсах»:
 рівень кваліфікації персоналу;
 доступ до фінансових і матеріальних ресурсів;
 ефективне використання технологій;
 розвинена система співробітництва;
 зручність розташування банку.

 Здатність вести конкурентну
боротьбу

1. Внутрішні фактори:
 обсяг банківських ресурсів;
 рівень менеджменту;
 рівень кваліфікації персоналу;
 критерій іміджу банку.
2. Зовнішні фактори:
 розвиток реального сектора
 економіки регіону;
 добробут населення;
 результати державного регулювання
економіки країни.

Потенціал банку
Банківські ресурси:
 власні кошти банку;
 залучені кошти банку;
 цільові фінансові кошти банку.

Ефективність діяльності
1. Прибуток банку;
2. Рентабельність банку:
 питома вага і рівень доходів банку
стосовно власного капіталу;
 стабільність доходів банку за минулі
періоди;
 аналіз виконання фінансових планів;
 співвідношення процентних і
непроцентних доходів;
 чистий процентний і непроцентний
дохід;
 чиста процентна і непроцентна
маржа;
 частка доходів, що носять
випадковий характер виникнення;
 частка спекулятивних доходів.
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Конкурентоспроможність послуги
та продуктів

 ступінь та рівень задоволення
клієнтів  послугою;
 вартість надання послуги;
 якість послуги;
 особливість обліку;
 одиничність виробництва певного
 банківського продукту;
 високий ступінь конфіденційності
 отримання послуги;
 комплексність споживання послуг
 клієнтами;
 широта асортименту;
 розгалуженість збутової мережі.

Рис. 1. Складові конкурентоспроможності банку (Складено авторами)

Таблиця 3. Авторські позиції щодо визначення поняття «конкурентоспроможність банківської
послуги або продукту» *

Визначення Автор Джерело
Наявність сукупності параметрів певної послуги, які могли бути виок-
ремленні клієнтами, вигідно відрізняють цю послугу від аналогів кон-
курентів у цільовому сегменті ринку банківських послуг у заданий
проміжок часу

І. Лютий [14]

Сукупність споживчих властивостей даної послуги, що характеризує
їх відмінність від послуг конкурента за ступенем відповідності конк-
ретним суспільним потребам з урахуванням витрат на їх придбання

Н. Колесников
та інші [15]

Сукупність якісних і вартісних характеристик послуг банку, які забез-
печують їх перевагу над послугами банків-конкурентів

Е. Краснікова
М. Рожков [16]

* Складено авторами

Звичайно, дана система факторів впливу на конкурентоспроможність є узагальненою, адже не
обов’язково усі з перерахованих факторів впливають на кожний банк одночасно. Крім того, з
розвитком фінансової системи можуть відбуватися зміни не лише в кількості та структурі фак-
торів, але і може змінюватись рівень впливу кожного з них.
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Фактори зовнішнього середовища банку

Рис. 2. Фактори конкурентоспроможності банку

Фактори зовнішнього середовища банку

 Обсяг зовнішнього обороту
 Рівень доходів населення
 Напрями грошово-
кредитної політики НБУ
 Податкова політика

 Стан суспільного виробництва
 Ринкова кон'юнктура
 Інвестиційний клімат
 Рівень безробіття
 Рівень інфляції

 Політична стабі-
льність
 Дієвість законів
 Правове та норма-
тивне забезпечення
 Банківське регу-
лювання

Розвиток світової економіки

Загальноекономічна ситуація

Ефективність дер-
жавно-правового

механізму

Фактори внутрішнього середовища
банку

 Кон'юнктура світових фінансових ринків
 Динаміка валютних курсів
 Напрями міжнародного руху капіталу
 Рівень інтеграції банківської системи у світові фінан-
сові зв’язки

 Динаміка процентних
ставок
 Дохідність фінансових
ринків
 Політика центрального
банку
 Попит на банківські пос-
луги
 Ємкість фінансового ринку
 Методи та інтенсивність
конкуренції між банками
країни

 Якість менедж-
менту
 Організаційна
структура
 Функціональна
спрямованість
 Інфраструктурне
забезпечення
 Фаза еволюції
банку
 Конкурентна по-
зиція
 Комерційні
зв’язки

 Розвиток технологій
 Продуктова політика
 Цінова політика
 Впровадження інно-
вацій
 Надійність та доста-
тність капіталу
 Якість активів
 Управління ризика-
ми
 Рівень прибутковості
 Репутація та імідж
банку

Стан фінансового ринку

Рис. 2. Фактори конкурентоспроможності банку (Складено авторами)

Характери впливу факторів є різним. Конкурентоспроможність банку може зазнати прямого
чи опосередкованого впливу. Як правило, опосередкований вплив відчувається з боку зовнішніх
факторів. При цьому до нього можна лише пристосуватися, а регулюванню збоку банку він не
підлягає. Проте фактори внутрішнього впливу, що діють всередині установи, є в своїй більшості
керованими і за необхідності банк може скорегувати ендогенну ситуацію.

ВИСНОВКИ
Таким чином, конкурентоспроможність — одна з основних елементів успіху будь-якої органі-

зації, у тому числі банківської установи. Це багатогранна економічна категорія, яку можна розгля-
дати, як на рівні організації, так і на рівні її послуги. Проведений аналіз наведених поглядів щодо
сутності дозволяє визначити конкурентоспроможність банку як здатність набувати або володіти
певними якостями, властивостями, що впливають на результативність його діяльності в умовах
конкурентних змагань, а також пропонувати якісні і доступні продукти. Розглядаючи сутність
поняття конкурентоспроможність банку не можна залишити поза увагою і сутність поняття кон-
курентоспроможність банківських послуг, оскільки вони співвідносяться між собою як ціле і ча-
стка. Конкурентні можливості окремого банку залежать, по-перше, від конкурентоспроможності
пропонованих ним послуг, які здатні задовольнити потреби клієнтів як за ціною, так і за якістю.

Рівень конкурентоспроможності банку визначається впливом взаємопов’язаних факторів, які
можна об’єднати у дві великі групи: внутрішні та зовнішні. Для того, щоб зберегти або підвищи-
ти конкурентоспроможність банку необхідно враховувати ці фактори та постійно спостерігати за
зміною ситуації на ринку. У більшості випадків зовнішні фактори є некеровані та тяжко прогнозо-
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вані. Повне розуміння характеру впливу факторів на діяльність банку дозволить утримувати його
позицію на ринку та забезпечувати високу конкурентоспроможність.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО
КРЕДИТНОГО ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ПРОМИСЛОВОСТІ
У статті розроблена модель вибору оптимального кредитного проекту забезпечення сталого розвитку промисло-

вості. Визначені критерії оптимальності з позиції сталого розвитку. Представлений розрахунок ризикованості проекту
та інтегральних показників його фінансової, соціальної, виробничої і екологічної ефективності.

Ключові слова: сталий розвиток промисловості, оптимальний кредитний проект, ризикованість проекту, учасники
кредитного процесу.

ВСТУП
Сучасний рівень розвитку вітчизняної промисловості наштовхує на висновок про необхідність

пошуку принципово нових підходів до природокористування та вирішення соціально-економіч-
них проблем, що стане можливим шляхом переходу України до “сталого” або всебічно збалансо-
ваного розвитку. Досягнення сталого розвитку промисловості, і зокрема її промислових
підприємств, потребує залучення значних грошових ресурсів. Незважаючи на переваги власних
джерел фінансування, їх обсяги, як правило, недостатні, тому виникає необхідність використання
позикових джерел, найбільш поширеним видом яких є банківський кредит. В даний час, при існу-
ванні величезної кількості альтернативних варіантів вкладення грошових коштів, однією з основ-
них задач забезпечення сталого розвитку стає вибір оптимального кредитного проекту.

Питаннями оцінки ефективності проектів займалися значне число зарубіжних і вітчизняних
учених. Вагомий внесок в дану сферу зробили дослідження С. Шмідта [1], П.Л. Віленського [4],
Л. Крушвіца [5], У. Шарпа [3], І.В. Ліпсіца [6], 3. Боді [2] та інших. Однак, незважаючи на те, що
дані проблеми досить докладно вивчені, про що свідчить широкий перелік наукових публікацій,
переважна їх кількість зведена до однокритеріальної методології оцінки проектів за допомогою
розрахунку фінансових показників чистого приведеного доходу, індексу рентабельності, періоду
окупності чи інших. Хоча роль даних показників у виборі проекту вкладення грошових коштів
незаперечна, але вони не дають повної картини оптимального проекту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка моделі вибору оптимального кредитного проекту забезпечення стало-

го розвитку промисловості України. Дана модель заснована на оцінці проекту з точки зору його
ефективності в розрізі всіх учасників кредитного процесу, тому її реалізація досягається в про-
цесі вирішення певного взаємозалежного набору завдань:

1. Реалізація інтересів реципієнтів кредитів — промислових підприємств, яка полягає у стало-
му розвитку їх виробничо-господарської діяльності.

2. Забезпечення інтересів кредиторів шляхом максимізації прибутку від наданих коштів.
3. Задоволення інтересів держави через соціальну і екологічну спрямованість діяльності

підприємств промисловості.
4. Збалансування інтересів всіх учасників кредитного процесу — промислових підприємств,

кредиторів і держави.
РЕЗУЛЬТАТИ
Модель вибору, наведена на рисунку, складається з трьох основних блоків. Інформаційний блок

представлений низкою послідовних етапів, в ході реалізації яких встановлюється мета моделі, оби-
раються критерії, визначаються учасники та збирається необхідна для аналізу інформація.

Перший етап містить постановку мети даної моделі, яка пов’язана з вибором оптимального
кредитного проекту забезпечення сталого розвитку промисловості. Другий етап полягає у форму-
ванні переліку альтернативних варіантів забезпечення сталого розвитку. Із усієї множини можли-
вих об’єктів вкладення залучених коштів обрано три базові інвестиційні проекти, як найбільш
розповсюджені на практиці:

1. Проект з розширення діючого виробництва — нарощування обсягів діяльності промислово-
го підприємства шляхом введення додаткового обладнання. Дані проекти, забезпечують збільшення
випуску продукції без змін у її собівартості та якості, і характеризується відносно невеликими
термінами реалізації (1–2 роки).
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2. Проект впровадження нової технології — полягає в модернізації існуючого обладнання, на
основі інноваційної ідеї, і передбачає підвищення якості виробленої продукції, зменшення її со-
бівартості, розширення асортименту підприємства, поліпшення умов праці і зниження негатив-
ного впливу на навколишнє середовище.

3. Нове будівництво або освоєння нових видів діяльності — проект, що передбачає вихід підпри-
ємства на нові ринки, дослідження нових родовищ (для підприємств добувної галузі), з метою
підвищення ефективності виробництва, отримання економічних вигод.

На третьому етапі інформаційного блоку визначаються учасники кредитного проекту забезпе-
чення сталого розвитку промисловості та їх інтереси. Так, учасниками кредитного процесу ви-
ступають підприємство, кредитор і держава. Кожен учасник цього процесу сподівається отрима-
ти певні вигоди. Наприклад, держава зацікавлена в соціальній і екологічній спрямованості діяль-
ності підприємств промисловості, підприємство — у сталому розвитку його виробничо-госпо-
дарської діяльності, а кредитори, в свою чергу, — в отриманні максимального прибутку від нада-
них коштів. Отже, є доцільним розгляд проекту з позиції інтересів даних учасників. Інтереси
кожного учасника представлені певним набором економічних показників, які, на нашу думку,
нададуть найбільш повну оцінку кредитного проекту з різних сторін і дозволять обґрунтувати
вибір конкретного проекту з представлених варіантів.

На наступному етапі моделі доцільним є встановлення критерію оптимальності кредитного про-
екту забезпечення сталого розвитку. Він передбачає досягнення максимальної фінансової ефектив-
ності проекту при одночасному не погіршенні екологічних і соціальних наслідків його реалізації.

Останній етап інформаційного блоку полягає у формуванні необхідної інформаційної бази для
оцінки альтернативних варіантів проектів. Від наявності якісного інформаційного забезпечення
багато в чому залежить ефективність і оперативність прийняття рішення щодо вибору оптималь-
ного проекту, а також гнучкість даного рішення в умовах мінливого зовнішнього середовища.

Аналітичний блок представленої моделі включає розрахунок ризикованості та інтегральних
оцінок проекту та постановку цільової функції з обмеженнями.

За результатами досліджень Державного комітету статистики України однією з основних при-
чин, які стримують інноваційну діяльність в промисловості є проблема ризиків. Аналізуючи ефек-
тивність тих чи інших інвестиційних проектів, часто доводиться стикатися з тим, що розглянуті
при їх оцінці потоки грошових коштів (витрати і доходи) належать до майбутніх періодів і носять
прогнозний характер. Дана невизначеність результатів призводить до виникнення ризику того,
що цілі, поставлені в проекті, можуть бути не досягнуті повністю або частково. При порівнянні
проектів з різним ступенем ризику показники ефективності не дозволяють адекватно визначити
найбільш оптимальний проект. Отже, для забезпечення порівнянності альтернативних проектів,
у першу чергу, потрібно визначити межі ризику, допустимі для учасників проекту, і вже в рамках
обраних меж здійснювати пошук і відбір проекту забезпечення сталого розвитку промисловості. 

Існує безліч якісних і кількісних методів оцінки ризикованості проекту, але так як для кожної
фази і стадії реалізації інвестиційного проекту характерні різні ризики, в даній роботі використа-
но постадійну оцінку ризиків. Постадійна оцінка ризиків заснована на тому, що вони визначають-
ся для кожної стадії проекту окремо, а потім знаходиться сумарний ризик.

Характер інвестиційного проекту, здійснюваного в індивідуальному порядку, обумовив потре-
бу використання досвіду експертів в питаннях управління інвестиційними проектами. Аналіз
починається зі складання вичерпного переліку ризиків по всіх стадіях проекту (передінвестицій-
на та інвестиційна стадії, експлуатаційна стадія). Кожному експерту, що працює окремо, надаєть-
ся перелік первинних ризиків і пропонується оцінити ймовірність і наслідки їх настання. Після
того як всі оцінки факторів ризику встановлені і узгоджені, розраховується середня оцінка по
кожному ризику і визначається загальний рівень ризикованості проекту.

Ступінь ризикованості проекту забезпечення сталого розвитку промисловості (А) може зміню-
ватися в інтервалах від 0,1 до 1, отже встановимо, що допустимими за рівнем ризикованості бу-
дуть проекти, в яких А 0,5.

Наступний етап аналітичного блоку моделі вибору оптимального кредитного проекту сталого
розвитку промисловості передбачає розрахунок інтегральних показників ефективності проекту в
розрізі інтересів усіх учасників даного процесу. Для цього отримані часткові значення показників
внутрішньовиробничої (показники матеріаловіддачі, продуктивності праці, енергоефективності,
використання вторинних ресурсів, втрат від браку, ступень оновлення продукції), екологічної (пи-
томий показник скидання стічних вод, викиду забруднюючих речовин в атмосферу, утворення
відходів), соціальної (додатково створені робочі місця, підвищення заробітної плати, кваліфікації
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працівників, бюджетний ефект, важкість праці, частота виробничого травматизму) і фінансової
ефективності проекту (чистий дисконтований дохід, індекс прибутковості, внутрішня норма при-
бутковості, термін окупності) зведемо в узагальнені показники за допомогою метода середньої
геометричної оцінки.

Даний метод полягає в нормуванні вибраних показників, тобто їх порівнянні з найкращим
значенням, критичним значенням або нормативним. В представленій моделі для розрахунку інтег-
ральної екологічної, соціальної та внутрішньовиробничої ефективності проектів застосований
метод нормування по базовому значенню (базовими значеннями виступають існуючі значення
показників на підприємстві до впровадження проекту сталого розвитку). А для розрахунку фінан-
сової ефективності найбільш доцільним вважаємо використання методу нормування за макси-
мальним (мінімальним) значенням.

Серед розрахованих економічних показників є показники стимулятори, які сприяють підви-
щенню ефективності кредитного проекту, і дестимулятори, які знижують її. У зв’язку з цим нор-
мування значень показників відбуватиметься з урахуванням напрямку їх впливу і буде розрахову-
ватися, відповідно, за формулами: [8, с. 266]

 для стимуляторів:
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де cij — нормоване значення i-го показника j-проекту; xij — значення i-го показника j-проекту;
max
ix — максимальне значення i-го показника по всіх проектах; min

ix  — мінімальне значення i-гоо
показника по всіх проектах; норм

ix — значення i-го показника на підприємстві за звітний період до
впровадження проекту.

Визначення інтегральної оцінки для кожного проекту відбуватиметься за формулою:
,c...ccI n фінnфін2фін1jфін jjj

 (3)
де Iфінj — інтегральна оцінка фінансової ефективності j-проекту; C1фінj — нормоване значення 1-
го показника фінансової ефективності j-проекту; n — кількість розрахованих показників фінансо-
вої ефективності.

Аналогічно відбувається розрахунок інтегральних оцінок екологічної, соціальної і внутріш-
ньогосподарської ефективності кожного проекту.

Значення фінансової ефективності проекту сталого розвитку може змінюватись у межах від 0
до 1, і чим воно більше наближується до одиниці, тим ефективність даного проекту буде вище.
Отже, оптимальний кредитний проект буде відповідати максимальній інтегральній оцінці його
фінансової складової.

Значення ж екологічної, соціальної і внутрішньогосподарської ефективності змінюються в
межах від 0 до. Якщо отримане значення дорівнює 1 це свідчить про те, що рівень ефективності
не змінився в порівнянні з існуючим до впровадження даного проекту; значення менше 1 — ефек-
тивність зменшилась після введення проекту; більше 1 — покращення рівня ефективності на
підприємстві. У зв’язку з цим вважаємо допустимими межі даних видів ефективності, які більше
чи дорівнюють 1.

Отже, враховуючи вищезазначене, цільова функція і обмеження моделі будуть мати наступний
вигляд:





















1I
1I
1I
5,0A

maxI

вироб

соц

еко

фін

)8(
)7(
)6(
)5(
)4(



81
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Горячева К.О. Теоретичні основи формування моделі вибору оптимального кредитного проекту забезпечення ста-
лого розвитку промисловості

де Iфін — інтегральна оцінка фінансової ефективності проекту;
А — ступінь ризикованості проекту;
Iеко — інтегральна оцінка екологічної ефективності проекту;
Iсоц — інтегральна оцінка соціальної ефективності проекту;
Iвироб — інтегральна оцінка виробничої ефективності проекту.
І, нарешті, управлінський блок являє собою прийняття рішення щодо вибору оптимального

кредитного проекту забезпечення сталого розвитку промисловості на основі інформації, отрима-
ної з попередніх блоків моделі.

ВИСНОВКИ
Розроблена модель дозволяє істотно зменшити невизначеність у прийнятті рішення щодо ви-

бору оптимального кредитного проекту та дозволяє підвищити якість даних рішень. Інформацій-
но-аналітична модель вибору кредитного проекту забезпечення сталого розвитку може бути ви-
користана різними суб’єктами промисловості при виборі оптимального проекту.
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ
НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

У статті досліджується проблема моделювання структури кредитного потенціалу комерційних банків із викорис-
танням економіко-математичних методів. Розроблено спеціальне прикладне програмне забезпечення моделювання струк-
тури ресурсної бази кредитно-інвестиційної діяльності банків на основі кореляційного та багатокритеріального дис-
персійного аналізу. Дослідження виконано на прикладі трьох вітчизняних банків: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
ПАТ «Банк Львів» та ПАТ «Комінвестбанк». Запропонована автором модель є механізмом науково обґрунтованого мо-
делювання кредитного потенціалу банків та прогнозування його обсягу.

Ключові слова: банк, банківські ресурси, кредитний потенціал, кредитно-інвестиційна діяльність, економіко-мате-
матичні методи, кореляційно-регресійний аналіз, регресійна модель.

ВСТУП
Стрімкий розвиток інформаційних технологій зумовив їхнє широке використання в усіх сфе-

рах суспільного життя, у тому числі, в економічній. У більшості випадків економічні та техно-
логічні процеси описують за допомогою кількісних співвідношень, які складають економіко-ма-
тематичну модель об’єкта. Вигляд економіко-математичних моделей, що застосовуються у прак-
тиці планування та управління діяльністю підприємств, здебільшого визначаються специфікою
їхньої діяльності. У фінансовій сфері найбільшого розповсюдження набули інформаційні коре-
ляційні моделі, в основі яких лежить регресійна залежність між факторними та результуючими
ознаками. Ці моделі дають змогу встановити кількісний взаємозв’язок між системами вхідних та
вихідних економічних показників досліджуваного об’єкта на основі аналітичних співвідношень
(наприклад, регресійних рівнянь).

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження джерел банківських ресурсів з точки зору їхнього впливу на фор-

мування кредитного потенціалу банку та розробка алгоритму моделювання структури ресурсної
бази кредитно-інвестиційної діяльності банків на основі кореляційного та багатокритеріального
дисперсійного аналізу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження кредитного потенціалу українських банків дало змогу виділити значну кількість

впливових факторів та елементів ризику, що й зумовило вибір інформаційної ймовірнісної пара-
дигми при побудові моделі ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків. У
якості вихідного результуючого показника y було обрано загальний кредитний потенціал. У зв’яз-
ку з достатньо великою розмірністю досліджуваної задачі нами розроблено спеціальне приклад-
не програмне забезпечення, яке дозволяє проводити моделювання класу подібних задач із вико-
ристанням економіко-математичних методів. У процесі дослідження було використано методи
багатокритеріального дисперсійного аналізу. Допустимість застосування ймовірнісних методів
для побудови та дослідження моделі ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності
банків ґрунтується на традиційних економетричних припущеннях, наведених нижче [1, 8].

М і ж  р е з у л ь т у ю ч и м  п о к а з н и к о м  y  т а  в е к т о р о м  в х і д н и х  ф а к т о р і в  x  ( x  =  ( x 1, x2, …, xm)) посту-
люється зв’язок:

y = f (x) (1)
Співвідношення (1) означає, що виконано ідентифікацію змінних, які впливають на змінну

величину y. Залежність (1) не є функціональною, де кожному значенню вектора x ставиться у
відповідність єдине значення y. Вона є стохастичною. Це означає, що для заданого значення век-
тора x може існувати множина значень змінної y, випадково розсіяних у деякому проміжку. Стоха-
стична природа залежності між y і x викликана тим, що змінна y залежить не тільки від змінних
величин x1, x2, …, xm, але й від ряду інших неврахованих факторів, таких, як попит та пропозиція
на ринку фінансових продуктів і послуг, ризики банківської кредитно-інвестиційної діяльності,
кризові явища в економіці тощо. Тому вважають, що отримані значення залежної змінної у є реа-
лізаціями випадкової величини.
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На практиці методи статистичного аналізу та змістовні уявлення, на основі яких було прийня-
те співвідношення (1), дають змогу зробити вибір серед можливих альтернативних варіантів мо-
делей. Основна задача полягає у встановленні вигляду функції регресії:

)a,x(fy  , (2)
де а — вектор невідомих параметрів.

Через те, що випадковості й другорядні фактори не можуть бути виключені з емпіричних да-
них, залежність між величинами у та х набуває стохастичного характеру.

Випадкова величина z обчислюється, як
yyz  , (3)

де y  — середнє значення змінної у..
Рівняння (3) характеризує відхилення змінної у, що обчислюється за функцією регресії (1), від

величини y  та називається збуренням. Воно включає вплив неврахованих у моделі факторів і
помилок спостережень, а його значення змінюється для кожного спостереження. Із співвідно-
шень (1) та (3) випливає, що результуючу змінну у можна представити у такому вигляді:

y = f (x, a) + z. (4)
Такий запис дозволяє інтерпретувати випадкову змінну z, як таку, що враховує неправильну

специфікацію функції регресії, тобто невірний вибір форми рівняння (2). Завдяки введенню ви-
падкової змінної z, змінна y також стає випадковою, адже при заданих значеннях x їм не можна
поставити у відповідність тільки одну визначену величину у.

У процесі моделювання структури ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності
банків можна виділити три етапи.

Перший етап є підготовчим, на якому здійснюється вибір та аналіз всіх можливих факторів, які
впливають на процес або показник, що досліджується. Проводиться вимірювання та аналіз знай-
дених факторів.

Другий етап полягає у застосуванні методів кореляційного аналізу. Цей етап містить такі стадії:
1. Математично-статистичний аналіз факторів.
2. Статистичний аналіз міри залежності між результуючим показником у та впливовими фак-

торами хі, який проводиться на основі дослідження елементів кореляційної матриці та обчислен-
ня часткових коефіцієнтів кореляції.

3. Розрахунок основної характеристики — коефіцієнта множинної детермінації R2, основного
показника щільності зв’язку узагальнюючого результуючого показника з впливовими факторами.

Третій етап — застосування багатовимірного регресійного аналізу.
У процесі побудови багатофакторних регресійних моделей можна виділити такі стадії:
1. Вибір вигляду регресійної багатофакторної моделі.
2. Оцінка невідомих параметрів регресійної моделі.
3. Перевірка значимості знайдених параметрів моделі та її оцінка на адекватність реальній

дійсності, що здійснюється за допомогою t-критерію Ст’юдента.
4. Обчислення коефіцієнтів еластичності, який проводиться на основі знайдених оцінок пара-

метрів регресійної моделі.
5. Аналіз отриманих результатів та висновки.
Необхідно зазначити, що всі три етапи моделювання є взаємопов’язаними, а результати попе-

реднього етапу використовуються у наступному. Так, зокрема, аналіз коефіцієнтів кореляції, що
проводиться на етапі кореляційного аналізу, буде використаний при відборі до регресійної моделі
найбільш впливових факторів.

Для моделювання структури ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків
із використанням методу кореляційно-регресійного аналізу нами обрано три вітчизняні банки:
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Банк Львів» як один із найбільших та один із найменших
українських банків за розмірами активів, відповідно, а також ПАТ «Комінвестбанк» як регіональ-
ний банк (Закарпатська область). Варто відзначити, що і ПАТ «Банк Львів», і ПАТ «Комінвест-
банк» знаходяться у четвертій групі відповідно до розміру їхніх активів.

При статистичному аналізі структури кредитного потенціалу банків використано інформацію,
подану на офіційному сайті Національного банку України, про значення досліджуваних факторів
(джерел ресурсної бази банків) впродовж останніх двадцяти чотирьох періодів: із 2001 року по
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2012 рік, щопівроку [2]. Тому, у розрахункових формулах, які наведені нижче, n = 24. Наявні
статистичні дані щодо діяльності обраних нами банків дали змогу дослідити зміну кредитного
потенціалу як результуючого показника від зміни його складових як факторів впливу.

На першому етапі дослідження виділено 7 факторів впливу: статутний капітал, резервний фонд,
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), депозити юридичних осіб, депозити фізичних осіб,
кошти НБУ та інших банків, боргові цінні папери.

На стадії регресійного аналізу ключовим є питання вибору вигляду регресійної моделі. Часті-
ше за все, вибір моделі зумовлений відомими апріорними відомостями про досліджуваний об’єкт.
З огляду на задачу моделювання структури ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяль-
ності банків потрібно виділити два суттєві моменти. З одного боку, вигляд точної моделі є відо-
мим вже на першому етапі дисперсійного аналізу: залежність загального кредитного потенціалу
від первинних впливових факторів описується лінійною моделлю, в якій коефіцієнти перед усіма
змінними, що вимірюються у грошовому еквіваленті, дорівнюють одиниці, а всі інші коефіцієнти
дорівнюють нулю. З іншого боку, важливим завданням є зменшення кількості впливових фак-
торів шляхом вилучення несуттєвих показників та виділення тих, які найсильніше впливають на
результуючий фактор.

На етапі кореляційного аналізу проаналізовано інтенсивність зв’язку між загальним кредит-
ним потенціалом та вхідними факторами, та виконано відбір факторів для їхнього подальшого
включення у регресійну модель.

В якості показника зв’язку між факторами x (джерела кредитного потенціалу банку) та y (кре-
дитний потенціал банку) прийнято вибірковий парний коефіцієнт кореляції, який визначається за
формулою:

yx
xy

)y,xcov(r


 , (5)

де  y,xcov  — коваріація;

yx ,  — вибіркові середньо-квадратичні відхилення величин x та y, відповідно.

Із математичної статистики відомо, що парний коефіцієнт кореляції xyr  задовольняє умові
1r1 xy  .

При цьому,

якщо 3,0rxy  , то зв’язок між величинами x та y вважається слабким;

якщо 6,0r3,0 xy  , то зв’язок між величинами x та y вважається середнім;

якщо 6,0rxy   , то зв’язок між величинами x та y вважається сильним [1, 158].

Знак коефіцієнта кореляції xyr  вказує на характер залежності між величинами x та y. Якщо
0rxy  , то між x та y існує прямий зв’язок. Якщо 0rxy  , то між x та y існує обернений зв’язок.

На основі формули (5) обчислено значення парних коефіцієнтів кореляції для трьох обраних
банків (табл. 1).

Аналіз значень парних коефіцієнтів кореляції між результуючим показником та факторами
впливу показав, що між фактором «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» та загальним
кредитним потенціалом ПАТ «Комінвестбанк» існує слабкий статистичний зв’язок. Тому, при
подальшому моделюванні цей фактор виключено з переліку впливових факторів для ПАТ «Комін-
вестбанк». Що стосується інших двох банків, то на даному етапі аналізу всі їхні впливові фактори
виявилися значимими.

Для оцінювання значущості кожному значенню коефіцієнта кореляції r поставимо у
відповідність випадкову величину t, яка обчислюється за формулою (6), і за законом розподілу
Ст’юдента має k = n – 2 ступенів свободи:

2r1
krt


 . (6)
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Таблиця 1. Перелік виключених факторів після t-тесту часткових коефіцієнтів кореляції *

Назва фактора
Парні коефіцієнти кореляції

ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль»

ПАТ
«Банк Львів»

ПАТ
«Комінвестбанк»

Статутний капітал 0,9444 0,8919 0,9556
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) 0,4889 0,7315 0,0127

Загальні резерви та інші
фонди банків 0,6830 0,9753 0,9557

Депозити, залучені від
суб’єктів господарювання 0,9012 0,9204 0,9208

Депозити, залучені від
фізичних осіб 0,9781 0,9069 0,9981

Кошти НБУ та інших банків 0,9574 0,5778 0,9817
Боргові цінні папери 0,4072 0,7301 0,3053

* Розраховано автором

Обчислене значення t порівнюється з критичним значенням tn-2,a, яке знаходять у таблиці зна-
чень квантілей t-статистики Ст’юдента для заданого рівня значущості [1, с. 86]. Якщо t > tn-2,a,
то кореляційний зв’язок між змінними х та у вважається значимим. У протилежному випадку
приймається, що між відповідними змінними зв’язок відсутній.

Критичному значенню статистики Ст’юдента tk, із k ступенями свободи відповідає критичне
значення коефіцієнта кореляції rkp. Із співвідношення (6) випливає, що

kt

t
r

2
,k

,k
kp






 . (7)

Якщо r > rkp, то вибірковий коефіцієнт кореляції між змінними х та у є значимим. При прове-
дені практичних розрахунків найчастіше обирають рівень значущості  з множини {0,1; 0,05;
0,01} [3, с. 54]. Для обраних впливових факторів було проведено перевірку значущості парних
коефіцієнтів кореляції при  = 0,05. Критичне значення коефіцієнта кореляції rkp, розраховане
згідно з (7), при k = n – 2 = 22 та  = 0,05, становить 0,4038 та є однаковим для всіх банків. За
даними розрахунків, поданих у таблиці 1, один фактор впливу на кредитний потенціал ПАТ «Ком-
інвестбанк» виявився незначним (боргові цінні папери). Значення парного коефіцієнта кореляції
цієї факторної ознаки є меншим за критичне і становить. Таким чином, парний кореляційний
аналіз ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків дав змогу виділити п’ять
впливових факторів для «Комінвестбанку» та по сім факторів — для «Райффайзен Банку Аваль»
та «Банку Львів». Саме ці фактори були включені у регресійну модель.

Недоліком парних коефіцієнтів кореляції у випадку багатофакторних моделей є те, що їхнє
значення зумовлене впливом інших факторних ознак на результуючий показник. Цього недоліку
позбавлені часткові коефіцієнти кореляції, які використовують для визначення ступеня «чистого»
впливу факторної ознаки на результуючу ознаку, при цьому вплив інших ознак виключається.
Слід зазначити, що часткові коефіцієнти кореляції визначаються лише у випадку, якщо m  n, де m
— кількість впливових факторів.

Часткові коефіцієнти кореляції можна визначити за формулою

1i,1i11

1i,1
x,...,x,xyx AA

A
r

m21i




 , (8)

де Aij — алгебраїчне доповнення до елемента кореляційної матриці, який знаходиться на перетині
i-го рядка та j-го стовпчика [4, 50].

Значущість часткових коефіцієнтів кореляції розраховується так само, як у випадку парних
коефіцієнтів кореляції, за винятком того, що для часткових коефіцієнтів кореляції кількість сту-
пенів свободи k у формулах (6) та (7) знаходять за формулою k = n – m – 1.

Проведені розрахунки показали, що для заданої вибірки критичне значення часткового коефі-
цієнта кореляції становить:
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 для банків «Райффайзен Банк Аваль» та «Банк Львів»:

4683,0
1612,2

12,2r
2kp 


 ;

 для банку «Комінвестбанк»:

4436,0
18101,2

101,2r
2kp 


 .

У результаті визначення критичного значення часткового коефіцієнта кореляції для досліджу-
ваних банків було відкинуто фактори, які наведено у табл. 2.

Таблиця 2. Перелік виключених факторів після t-тесту часткових коефіцієнтів кореляції *

Назва фактора
Частковий коефіцієнт кореляції

ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль»

ПАТ
«Банк Львів»

ПАТ
«Комінвестбанк»

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) – 0,3426 – 0,3434 —

Загальні резерви та інші
фонди банків 0,2510 — 0,1703

Боргові цінні папери 0,4043 — —
* Розраховано автором

Таким чином, подальше моделювання проводилося з урахуванням чотирьох найбільш впливо-
вих факторів для банків «Райффайзен Банк Аваль» та «Комінвестбанк» та шести факторів — для
«Банку Львів».

Для перевірки ступеня залежності результуючої ознаки від відібраних факторів m21 х,...,х,х

обчислено коефіцієнт множинної детермінації 2
x,...,x,x,y m21

R , який використовується в якості індика-
тора сили сукупного зв’язку результуючої ознаки з усіма факторними ознаками. Множинний ко-
ефіцієнт кореляції m21 x,,xx,yR   обчислюється за формулою:

1m,1m

1m
x,,xx,y A

Qdet1R
m21



 , (9)

де detQm+1 — визначник матриці;
Am+1, m+1 — алгебраїчне доповнення до елемента кореляційної матриці, який знаходиться на пере-
тині m + 1-го рядка і m + 1-го стовпця [5, с. 345].

Обчислені значення коефіцієнта множинної детермінації 2
x,...,x,x,y 1021

R для обраних для аналізуу
банків становлять:

 «Райффайзен Банк Аваль» — 0,9982, що пояснює 99,82% варіації результуючої ознаки у;
 «Банк Львів» та «Комінвестбанк» — 0,9993, що пояснює 99,93% варіації результуючої ознаки у.
Таким чином, результати проведених розрахунків дозволяють зробити висновок про сильний

кореляційний зв’язок між вхідними і вихідними змінними параметрами для моделей кожного з
указаних банків. Крім того, високі значення коефіцієнтів множинної детермінації підтверджують
адекватність та якість проведеного кореляційно-регресійного аналізу.

Найбільшу складність при статистичному моделюванні становить вибір вигляду регресійної
моделі. Для дослідження ресурсного забезпечення кредитно-інвестиційної діяльності банків нами
обрано лінійну регресійну модель, яка включає впливові фактори, відібрані на стадіях кореляцій-
ного аналізу. Такий вибір зумовлено двома чинниками:

1) початкова залежність загального кредитного потенціалу від усіх первинних факторів була
лінійною;

2) достатньо велике значення коефіцієнта множинної детермінації свідчить про те, що за-
лежність між вхідними та вихідною величинами може бути найбільш точно описана з викорис-
танням лінійної моделі.
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Отже, рівняння лінійної регресії виглядають таким чином:
 «Райффайзен Банк Аваль»:
y = 1,3417x1 + 1,3351x2 + 1,0209x3 + 1,2300x4 – 1479,3348; (10)
 «Банк Львів»:
y = 0,8815x1 + 1,2249x2 + 0,7195x3 + 0,8901x4 + 5,2629x5 + 1,1487x6 + 10,7250; (11)
 «Комінвестбанк»:
y = 0,9341x1 + 0,7976x2 + 1,2701x3 + 0,8457x4 + 2,7099, (12)

де у — загальний кредитний потенціал банку;
x1 — статутний капітал;
x2 — депозити, залучені від суб’єктів господарювання;
x3 — депозити, залучені від фізичних осіб;
x4 — кошти НБУ та кошти інших банків;
x5 — загальні резерви та інші фонди банку;
x6 — боргові цінні папери.
Вільний член z, що, до прикладу, для «Комінвестбанку» дорівнює 2,7099, формально нале-

жить розуміти таким чином: обсяг кредитного потенціалу, коли серед факторних ознак відсутні
статутний капітал, депозити фізичних і юридичних осіб та міжбанківські кредити, становить 2,71
млн. грн. Однак, ми вважаємо, що з економічної точки зору відсутність цих факторів є абсурдною,
тому вільний член z слід вважати допоміжною величиною, яка необхідна для отримання опти-
мальних прогнозів, і не тлумачити її настільки буквально.

Коефіцієнти регресії m21 x,x,x   розглядають як ступінь впливу кожної зі змінних на обсяг
кредитного потенціалу банківської установи за умови незмінності всіх інших факторів. Рівняння
регресії (10), (11), (12) дозволили встановити, що характер впливу на результуючий показник усіх
значимих факторних ознак зазначених банків є позитивним. Варто зауважити, що з метою досяг-
нення максимальної точності даних до моделі були включені всі можливі складові кредитного
потенціалу банку. Проте, враховуючи, що на практиці кошти статутного капіталу та інших влас-
них фондів банку не використовуються у кредитно-інвестиційних операціях, проаналізуємо фак-
торні ознаки, що входять до складу банківських зобов’язань.

Так, для банку «Райффайзен Банк Аваль» коефіцієнт x2 становить 1,3351, що означає, що за
інших рівних умов збільшення обсягу залучених депозитів від суб’єктів господарювання на 1 млн.
грн. зумовить зростання загального кредитного потенціалу банку майже на 1,34 млн. грн. Крім того,
як видно з рівняння (10), вагомий внесок у процес збільшення кредитного потенціалу роблять такі
фактори як депозити фізичних осіб, а також рефінансування НБУ і міжбанківські кредити.

Стосовно «Банку Львів», то серед найбільш впливових факторів (за виключенням складових
власного капіталу) найбільшу вагу мають депозити суб’єктів господарювання. Так, кожен залуче-
ний 1 млн. грн. збільшує результат у середньому на 1,22 млн. грн. Це означає, що даний банк
повинен проводити активну політику саме по залученню коштів від юридичних осіб, аби макси-
мально збільшувати свій кредитний потенціал.

Результати кореляційно-регресійного аналізу стосовно «Комінвестбанку» показали, що найваго-
мішим джерелом поповнення кредитного потенціалу цього банку є кошти фізичних осіб: їхнє
збільшення на 1 млн. грн. здатне призвести до зростання результуючого показника на 1,27 млн. грн.

Зауважимо, що обчислені коефіцієнти регресії відображають вплив на досліджуваний пара-
метр у тільки якоїсь однієї змінної х за неодмінної умови, що всі інші фактори не змінюються.
Наприклад, стосовно коефіцієнту x3 для «Комінвестбанку» дане твердження потрібно розуміти
так: вказаний вплив збільшення залучених коштів від фізичних осіб проявляється за умови, коли
обсяги статутного капіталу, депозитів суб’єктів господарювання, а також коштів НБУ та інших
банків зберігаються на попередньому рівні.

Як видно з рівнянь (10), (11) та (12), значення коефіцієнтів регресії для всіх трьох банків суттє-
во не відрізняються, незважаючи на значні відмінності між реальними обсягами загального кре-
дитного потенціалу та його складових. Це пояснюється тим, що кореляційно-регресійний аналіз
дає можливість виявляти силу зв’язку та впливу між результуючим показником та факторними
ознаками без урахування їхніх фактичних значень. Тобто запропонована нами лінійна регресійна
модель дозволяє об’єктивно оцінити можливості кожного окремого банку щодо формування та
управління його ресурсною базою.
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Відносний кількісний вплив факторів на результуючий фактор оцінюється за допомогою кое-
фіцієнта еластичності. Коефіцієнт еластичності показує, на скільки відсотків зміниться рівень
результуючої ознаки при зміні факторної ознаки на один відсоток.

Коефіцієнт еластичності обчислюється за формулою

k

k

k

k
x dx

)x(yd
)x(y

x
k

 , (13)

де xk — значення k-ої факторної ознаки, для якої визначається коефіцієнт еластичності,
)x(y k  — значення результуючої ознаки при відповідному значенні xk, розраховане за рівнян-

ням регресії [3, 76].
Нижче наведено значення коефіцієнтів еластичності для досліджуваних банків:
 «Райффайзен Банк Аваль»:
 = (x1; x2; x3; x4) = (0,0756; 0,2819; 0,3569; 0,3322);
 «Банк Львів»:
 = (x1; x2; x3; x4; x5; x6) = (0,1752; 0,4223; 0,2255; 0,0414; 0,0706; 0,0376);
 «Комінвестбанк»:
 = (x1; x2; x3; x4) = (0,1579; 0,1043; 0,5215; 0,2090).
Знаки коефіцієнтів еластичності факторів впливу показують, які фактори потрібно збільшува-

ти, а які — зменшувати для того, аби збільшився загальний кредитний потенціал банку. Оскільки
для наших банків коефіцієнти еластичності за усіма впливовими факторами є позитивними, то
їхнє збільшення призводить до зростання кредитного потенціалу.

До прикладу, рівняння еластичності для банку «Райффайзен Банк Аваль» показує, що за наяв-
ної ситуації найбільший вплив на загальний кредитний потенціал банку мають депозити фізич-
них осіб і кошти НБУ та інших банків. Так, при зростанні обсягу кожного з цих факторів на 1%
кредитний потенціал банку збільшиться на 0,36% та 0,33%, відповідно. Найменшим впливом
характеризується статутний капітал, що адекватно його частці у кредитному потенціалі та не-
значній ролі у кредитно-інвестиційній діяльності банку.

Для «Банку Львів» серед найвпливовіших факторів також є рефінансування НБУ та
міжбанківські кредити, проте більш вагоме значення мають депозити суб’єктів господарювання.
Наслідком збільшення їхнього обсягу на 1% стане зростання результуючого показника на 0,42%.

Коефіцієнти еластичності, обчислені за даними «Комінвестбанку», підтвердили важливість
такого джерела кредитного потенціалу вказаного банку як депозити фізичних осіб. Їхнє зростан-
ня на 1% здатне збільшити результуючий фактор на 0,52%.

Отже, розраховані коефіцієнти парної та часткової кореляції, а також коефіцієнти регресії та
еластичності констатують дуже сильний зв’язок обсягів рефінансування та міжбанківського
кредитування з кредитним потенціалом у всіх трьох банках. Тобто, наразі існує достатньо силь-
на залежність банків «Райффайзен Банк Аваль», «Банк Львів» та «Комінвестбанк» від фінансо-
вої підтримки центрального банку та інших вітчизняних банків. Позитивним моментом є силь-
ний зв’язок між депозитами, залученими від фізичних осіб і суб’єктів господарювання, та за-
гальним кредитним потенціалом банків. Даний зв’язок підтверджують всі вищенаведені розра-
хунки. Оскільки, на нашу думку, залучені кошти являються одним із найоптимальнішим дже-
рел для ведення кредитно-інвестиційної діяльності, такий результат є адекватним нинішній
ситуації у банківській сфері.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження щодо моделювання структури кредитного потенціалу комерційних

банків дозволяє зробити такі висновки:
1. Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що на обсяг кредитного потенціалу

банків ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Банк Львів» та ПАТ «Комінвестбанк» найбільше
впливають такі фактори, як депозити фізичних і юридичних осіб, рефінансування НБУ,
міжбанківські кредити та зовнішні запозичення банків.

2. У контексті активізації кредитно-інвестиційної діяльності банків вітчизняний банківський
менеджмент, на нашу думку, необхідно спрямувати, насамперед, на збільшення обсягів залучення
довгострокових коштів на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках та на зменшення за-
лежності банків від фінансової підтримки НБУ й інших банків, адже, як відомо, рефінансування
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та міжбанківські кредити передусім покликані забезпечувати ліквідність та платоспроможність
банківської установи.

3. Спеціальне прикладне програмне забезпечення, розроблене на основі кореляційного та ба-
гатокритеріального дисперсійного аналізу, дозволяє моделювати структуру ресурсної бази кре-
дитно-інвестиційної діяльності банків та прогнозувати обсяги кредитного потенціалу як окремо-
го банку, так і банківської системи загалом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КРЕДИТНОЙ

ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В статье проанализировано значение банковского кредитования как важного механизма перераспределения капита-

лов и выравнивания нормы прибыли. Рассмотрены цели и инструменты денежно-кредитной политики Национального
банка Украины. Раскрыты общие методы влияния денежно-кредитной политики Национального банка Украины на
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ВВЕДЕНИЕ
Кредитные отношения являются важным элементом экономического развития государства,

который обеспечивает трансформирование денежного капитала в кредитный и выражает отноше-
ния между кредитором и заемщиками. Свободные денежные средства, то есть кредитный капи-
тал может быть использован для вложения в любую отрасль производства. Из отраслей с низкой
нормой прибыли капиталы высвобождаются в денежной форме, накапливаются в банках, а затем
в форме кредитов направляются главным образом в отрасли с высокой нормой прибыли. Таким
образом, кредит представляет собой необходимый механизм перераспределения капиталов и вы-
равнивания нормы прибыли. Банки выполняют функцию мобилизации временно свободных
средств и предоставления их в распоряжение предприятий.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Достижению эффективных результатов применения кредитных отношений способствует пос-

ледовательное осуществление государственной денежно-кредитной политики. Такая политика в
современных условиях состоит в проведении мер по регулированию объема кредитных и денеж-
ных операций. Актуальной является необходимость разработки и внедрения эффективных меха-
низмов для управления ликвидностью банковской системы, повышения ее деловой активности
на кредитном рынке.

Значительное внимание в научной литературе уделяется теоретическим и практическим пробле-
мам денежно-кредитной политики в целом, важным остается поиск путей стабилизации экономи-
ческой ситуации в послекризисный период. Результаты этих исследований нашли свое отражение в
трудах Алексеева И.В., Колисника М.К., Люзняк М.Е., Михайловской И.М., Ларионовой К.Л., Уман-
цева Ю.М., Миняйло О.И., но отдельно кредитный рынок как объект влияния денежно-кредит-
ной политики центрального банка остается недостаточно изученным [2].

Целью статьи является детальное изучение основных направлений денежно-кредитной поли-
тики Национального банка Украины относительно кредитной политики коммерческих банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основной целью денежно-кредитной политики является достижение общего уровня произ-

водства, характеризующегося полной занятостью и отсутствием инфляции. Кредитно-денежная
политика состоит в изменении предложения денег с целью стабилизации совокупного объема
производства, занятости и уровня цен. Во время экономического спада кредитно-денежная поли-
тика состоит в увеличении денежного предложения для стимулирования расходов, а во время
инфляции, наоборот, — в ограничении предложения денег для ограничения расходов.

Следовательно, денежно-кредитное регулирование имеет антиинфляционное направление и
является выражением монетарной политики.

Усиление контроля государства над денежной и кредитной системами определяется тем, что
ему является подконтрольным центральный банк страны, который обладает монопольным пра-
вом эмиссии денег и регулирования их количества. Тем самым обеспечивается возможность ис-
пользования кредитно-денежной системы для воздействия на банковские операции как предпри-
нимателей, так и всего населения.
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Важнейшими инструментами денежно-кредитной политики является регулирование денеж-
ной массы и уровня банковского процента (рис. 1). Первое обеспечивается так называемыми опе-
рациями на открытом рынке и резервной нормой покрытия коммерческих банков, второе — учет-
ной процентной ставке. Впрочем, и через уровень банковского процента регулируется денежная
масса. Операции на открытом рынке позволяют регулировать денежную эмиссию, прежде налич-
ных средств. Под операциями на открытом рынке предполагается покупка и продажа государ-
ственных облигаций на открытом рынке.

Инструменты денежно-кредитной
политики государства

регулирование
денежной массы

операции на
открытом рынке

определение норм
обязательных резервов

регулирование уровня
банковского процента

политика учетной
ставки

Рис. 1. Основные инструменты денежно-кредитной политики государства (Составлено авторами на
основании [4])

К общим методам влияния денежно-кредитной политики Национального банка на кредитную
политику коммерческих банков принадлежат:

1) политика учетной ставки;
2) операции на открытом рынке;
3) изменение норм обязательных резервов.
Политика учетной ставки является важной составляющей денежно — кредитного регулирова-

ния, которая заключается в изменениях процента по займам, которые центральный банк предос-
тавляет коммерческим банкам, отражается на кредитном потенциале последних. Если НБУ про-
водит политику сдерживания или сокращения массы денег в обращении, он повышает процент-
ные ставки, уменьшает спрос на кредитные деньги. Сокращение спроса приводит к сокращению
предложения. Неиспользованные для кредитования деньги вкладываются в другие активы (цен-
ные бумаги государства, местных органов власти или оседают на депозитах коммерческих банков
в НБУ, как следствие — происходит уменьшение денег в обращении. В случае противоположной
политики, направленной на увеличение денег в обращении, НБУ снижает уровень процентных
ставок по своим активным операциям, стимулирует спрос на ссуды, а следовательно, и кредит-
ную деятельность коммерческих банков. Они вынуждены превращать свои вторичные резервы
(средства , вложенные в ценные бумаги или размещены на депозитах НБУ) на первичные, вслед-
ствие этого увеличиваются остатки денег на их корреспондентских счетах.

В наиболее общем рассмотрении действие механизма регулирования центральным банком
учетной ставки и ее влияние на экономику выглядит следующим образом. В случае проведения
рестрикционной денежно-кредитной политики центральный банк имеет целью подорожание про-
цесса рефинансирования кредитных учреждений, а потому поднимает учетную ставку. Это за-
трудняет для коммерческих банков возможность получить ссуду в центральном банке и одновре-
менно повышает цену денег, предоставляемых в кредит уже самими коммерческими банками. В
результате сокращаются кредитные вложения в экономику, поскольку снижается спрос хозяй-
ствующих субъектов на дорогие банковские займы, а затем ограничиваются и инфляционные тен-
денции. По экспансивной политике цель центрального банка состоит в расширении возможнос-
тей коммерческих банков по рефинансированию, в связи с чем уровень официальной учетной
ставки снижается, поскольку банковские учреждения могут получить в свое распоряжение боль-
ше ресурсов. Эта направленность денежно-кредитной политики способствует росту объемов кре-
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дитных операций коммерческих банков, отвечает задаче оживления деловой активности в стране
и стимулирования экономического роста [3].

Важным инструментом реализации денежно-кредитной политики, который может применять-
ся в рыночных условиях хозяйствования, являются операции с ценными бумагами на открытом
рынке, которые заключаются в изменениях объемов покупки и продажи НБУ ценных бумаг: каз-
начейских обязательств (депозитных сертификатов), других ценных бумаг.

В условиях, когда нужно стабилизировать или уменьшить массу денег в обращении, сдержать
рост платежеспособного спроса, снизить инфляцию, НБУ продает ценные бумаги коммерческим
банкам. У последних уменьшаются первичные резервы (средства на корсчетах в НБУ), а вслед-
ствие этого сокращается общий объем денежной массы. НБУ может продавать ценные бумаги и
другим субъектам (предприятиям, населению) через систему фондового рынка. В этом случае в
коммерческих банках уменьшаются их первичные резервы, потому что сокращаются остатки де-
нег на счетах их клиентов. Если же нужно увеличить денежную массу, НБУ покупает ценные
бумаги у коммерческих банков, предприятий, населения. Вследствие такой операции у указанных
субъектов увеличиваются остатки денег, в том числе и на их счетах в банках, и, соответственно,
растет объем денег в обращении. Таким образом, покупка НБУ ценных бумаг означает эмиссию
денег, снижающую их стоимость у коммерческих банков, а продажа — изъятие их из обращения
и удорожание кредитов коммерческих банков.

Операции с ценными бумагами на открытом рынке считаются самым гибким инструментом
денежно-кредитной политики и поэтому активно может применяться в регулятивной деятельнос-
ти НБУ. Эти операции можно использовать довольно часто, а если допущена ошибка, ее легко
исправить, осуществив операцию противоположного направления. Как правило, основным объек-
том операций центральных банков на открытом рынке в развитых странах выступают наиболее
надежные ценные бумаги — долговые обязательства государства. Когда центральный банк поку-
пает ценные бумаги, находящиеся во владении коммерческих банков, он осуществляет таким об-
разом дополнительную денежную эмиссию. При этом, в связи с ростом резервов, увеличивается
кредитный потенциал коммерческих банков.

Обязательные резервы — это часть (норма в процентах) банковских депозитов и прочих пас-
сивов, полученных банком из других источников, которая, согласно действующему законодатель-
ству или установленная нормативными актами, должна храниться в форме кассовой наличности
коммерческих банков и их депозитов в центральном банке. Изменяя нормы обязательных резер-
вов, центральный банк непосредственно влияет на предложение денег и стоимость банковского
кредита [1]. Необходимость проведения такой политики заключается в том, что между размером
резервов и банковскими операциями прослеживается соответствующий взаимосвязь, которая может
повлиять на деятельность коммерческих банков, особенно на денежно-кредитную политику. Это
наиболее жесткий инструмент денежно — кредитного регулирования. Применяется как средство
для быстрого сжатия или расширения кредитной массы в системе.

Сейчас политика обязательных резервов имеет двойное назначение:
1) обеспечить постоянный уровень ликвидности коммерческих банков. Изменением размеров

обязательных резервов центральный банк может блокировать или изменять значительную долю
ликвидных средств коммерческих банков и таким образом влиять на их деятельность;

2) используется как инструмент центрального банка для регулирования денежной массы. Уве-
личение нормы обязательных резервов уменьшает кредитный потенциал банков и массу денег в
обороте, уменьшение этой нормы, наоборот, высвобождает дополнительные ресурсы, способ-
ствует расширению активных операций банков и увеличению массы денег в обороте.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно сделать вывод о значительном влияния денежно-кредитной политики

Национального банка Украины на функционирование всей кредитной системы страны. Суще-
ственное влияние на регулирование кредитной системы оказывают такие инструменты денежно-
кредитной политики, как регулирование денежной массы и уровня банковского процента, по-
средством осуществления операций на открытом рынке, установление норм обязательных резер-
вов и политики учетной ставки. Национальный банк, устанавливая размеры обязательных резер-
вов, регулирует депозитные операции коммерческих банков; определяет условия и объемы про-
ведения операций на открытом рынке; устанавливает размеры ставок по кредитам, предоставлен-
ным коммерческим банкам путем воздействия на учетную ставку. Нормы резервных требований
оказывают влияние на кредитную политику коммерческих банков, поскольку банки формируют
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свои депозитные и кредитные портфели с учетом норм отчислений, установленных НБУ. Опера-
ции Центрального банка на открытом рынке определяют объем кредитных ресурсов, предостав-
ляемых хозяйству коммерческими банками. Поскольку учетная ставка — это плата, взимаемая
Центральным банком при покупке у коммерческих банков государственных ценных бумаг, учете
векселей (до наступления срока оплаты по ним), она служит ориентиром для рыночных ставок по
кредитам [4]. Устанавливаемая Национальным банком Украины ставка платы за ресурсы (учет-
ная ставка) наряду с нормой обязательных резервов и условиями осуществления операций на
открытом рынке позволяет регулировать стоимость привлеченных и размещенных кредитных
ресурсов коммерческих банков.

Государственное регулирование кредитной системы представляет собой сложный и достаточ-
но противоречивый механизм, требующий взвешенного и обоснованного применения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алєксєєв І.В. Гроші та кредит: Навчальний посібник / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. — К.:

Знання, 2009. — 253 с.
2. Люзняк М.Е. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ та їх вплив на депозитний і

кредитний ринки / М.Е. Люзняк, О.М. Бартош // Електронне наукове фахове видання «Ефективна
економіка». — 2011. — №12.

3. Михайловська І.М. Гроші та кредит: Навчальний посібник/ І.М. Михайловська, К.Л. Ларіо-
нова. — Львів: Новий Світ-2000, 2006. — 431 с.

4. Уманців Ю.М. Механізм економічної політики: Навчальний посібник / Ю.М. Уманців,
О.І. Міняйло. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. — 436 с.

Стаття надійшла до редакції 15 січня 2014 року



94
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Дубина М.В., Пілевич Д.С. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки

ІНВЕСТИЦІЇ
УДК 338.2

Дубина М.В.,
к.е.н., доцент, ЧНТУ
Пілевич Д.С.,
к.е.н., доцент, НУДПС України

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
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ВСТУП
Формування ефективної інвестиційної політики є складним та багатоаспектним процесом, який

вимагає впровадження інколи навіть радикальних реформ, котрі призводять до якісного розвитку
економіки країни та суспільства загалом. Інвестиційна політика держави, фактично при її реалі-
зації, впливає на всі економічні процеси, що відбуваються в країні і вимагає впровадження відпо-
відних заходів грошово-кредитної, податкової, бюджетної, регуляторної, зовнішньоекономічної
політик, які у комплексі і створюють умови для активізації та залучення інвестиційних ресурсів
до національного господарства країни.

Кожна країна у своєму розвитку стикається з проблемою удосконалення інвестиційного кліма-
ту та створення умов для нарощування обсягів інвестиційних ресурсів. Цей процес відбувається
постійно та немає чітко визначеної кінцевої мети. Чим більше інвестицій освоєно в середині краї-
ни тим вищий рівень її економічного розвитку. Країни самостійно обирають пріоритети на на-
прямки формування, удосконалення власного інвестиційного клімату, враховуючі ті базові здо-
бутки, що вже досягнуті у цій сфері.

Україна протягом всіх років постійно удосконалює інвестиційну політику держави з метою
зростання економічного розвитку в середині країни. Певні реформи на напрацювання були до-
сить ефективними і сприяли покращенню умов залучення інвестиційних ресурсів до нашої краї-
ни, інші доволі часто мали сумнівний характер і негативно впливали на інвестиційний клімат.

Дослідженням проблем активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національ-
ної економіки та формуванню заходів щодо їх вирішення займалася значна кількість вітчизняних
та зарубіжних науковців, серед яких варто відмітити, насамперед, наступних: Борщ Л.М., Ватама-
нюк З.Г., Величко О.В., Гаврилюк О.В., Гонта О.І., Гриценко Л.Л., Дука А.П., Запухляк В.З., За-
харін С.В., Ільчук В.П., Карпінський Б.А., Ковтун Н.В., Курило С.В., Москалюк Н.П., Савчук Н.,
Скринник Н.В., Череп А.В., Чистякова Н.М.

Однак, у багатьох наукових роботах не застосовується системний підхід до дослідження про-
блем активізації формування та залучення інвестицій у розрізі дослідження як іноземних так і
вітчизняних джерел інвестиційних ресурсів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є застосування системного підходу до дослідження проблем активізації форму-

вання та залучення інвестицій в Україні, їх систематизація та дослідження з позицій джерел по-
ходження інвестиційних ресурсів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Для України притаманним на сучасному етапі її економічного розвитку є негативний інвести-

ційний клімат, що впливає і на обсяги залучення іноземних інвестицій до країни і на рейтинги
міжнародних організацій. Це свідчить, що діюча інвестиційна політика держави є неефективною
та вимагає удосконалення.

Інвестиційна політика завжди повинна підпорядковуватися економічній політиці держави та
створювати передумови для забезпечення розширеного відтворення. На сучасному етапі наша
країна розвивається у відповідності до основних положень програми економічних реформ на 2010-
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». У зазна-
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ченому документі розвитку інвестиційної діяльності присвячено цілий розділ «Поліпшення бізнес-
клімату й залучення інвестицій», в якому чітко окреслені кроки щодо покращення інвестиційного
клімату країни (дозвільна система, адміністративні послуги, започаткування бізнесу і вихід з бізне-
су, державний нагляд і контроль, забезпечення безпеки продуктів харчування, технічне регулю-
вання, реформування митних процедур, залучення інвестицій і сприяння розвитку підприємниц-
тва, державна регуляторна політика [11, с. 36-42] та сформульовано основні завдання та інстру-
менти їх виконання.

Індикаторами успіху зазначеної програми економічних реформ визначені наступні:
 підвищення позиції України в міжнародному рейтингу Всесвітнього банку «Ведення бізнесу

— 2012» за простотою ведення бізнесу на 40 позицій, зі 142 на 102 місце зі 183-ох країн;
 приріст прямих іноземних інвестицій на 0,5 млрд. дол. США щорічно й досягнення в 2014 р.

загального обсягу залучених в економіку України прямих іноземних інвестицій на рівні 77 млрд.
дол. США [11, c. 42].

У 2012 році у рейтингу Всесвітнього банку «Ведення бізнесу — 2012» Україна зайняла 137
місце, покращивши результат не на 40 позицій, а всього лише на 5. Тобто індикатор успіху свідчить
про неефективність здійснюваної в країні інвестиційної політики, що не сприяє розвитку підпри-
ємництва на стримує економічний розвиток країни.

За другим індикатором у кінці 2014 року загальний обсяг залучених Україною інвестиційних
ресурсів за всі роки незалежності повинен скласти 77 млрд.. дол. США. За всі попередні роки
незалежності обсяг іноземних інвестицій до нашої країни склав майже 55 млрд.. дол. США. Тоб-
то у 2013-2014 роках нашій держави, щоб виконати план економічних реформ, необхідно щороку
залучати 11 млрд.. дол. США, що є абсолютно нереальним показником. У 2012-2011 роках зрос-
тання прямих іноземних інвестицій у абсолютному вираженні склало 4,76 млрд.. дол. США та
5,52 млрд.. дол. США відповідно. Навіть у докризовий 2007 році в Україні було залучено рекорд-
ну суму іноземних інвестицій на рівні 7,93 млрд.. дол. США.

Зазначені параметри виконання програми економічних реформ свідчать про невиконання ос-
новних положень в частині реформування сфери ведення бізнесу та відсутність покращення умов
здійснення інвестиційної діяльності у нашій країні.

На нашу думку, перед тим як визначати напрямки удосконалення державної інвестиційної полі-
тики в Україні, важливим завданням є правильне визначення сукупності проблем, існування яких
гальмує формуванню привабливого інвестиційного клімату та не сприяє нарощуванню обсягів
інвестиційних ресурсів.

Однак, з іншого боку, незважаючи на непривабливий інвестиційний рейтинг України, інвесто-
ри вкладають свої фінансові ресурси до нашої країни. Це підтверджує той факт, що в Україні
також є і сильні сторони, що приваблюють інвесторів. На рис. 1 наведено SWOT-аналіз України з
позиції інвестора.

На наше глибоке переконання, формування інвестиційної політики держави є складним про-
цесом, який вимагає врахування всіх особливостей як вітчизняних, так і іноземних інвестицій, їх
позитивних та негативних сторін для розвитку національної економіки. Зауважимо, що для
більшості розвинутих країн роль внутрішніх інвестицій є визначальною порівняно з іноземними,
а тому у таких країнах, як США, Німеччина, Англія, Франція спеціальних законів про іноземне
інвестування, на відміну від України, немає, а до резидентів та нерезидентів застосовуються зде-
більшого однакові правові норми.

Наша країна може вийти з кризового стану насамперед за рахунок власних сил і коштів. Проте
інтенсивний перехід до конкурентоспроможної моделі національної економіки спричиняє потре-
бу співробітництва зі світовою системою господарювання, в якій іноземні компанії є важливим
економічним важелем. Тому створення відкритої, орієнтованої на експорт моделі економіки знач-
ною мірою залежить від рівня активності іноземних інвесторів на території України, інтенсив-
ності міжнародного руху капіталів і поділу праці. Згідно з розрахунками вітчизняних економістів
орієнтація лише на внутрішні резерви може призвести до того, що період відродження україн-
ської економіки триватиме понад 20 років. Потреба у кредитних ресурсах лише для підтримки
дотованих галузей більш як утричі перевищує кредитні можливості держави [15].

Маючи значні позитивні передумови та фактори для активізації інвестиційної діяльності, Ук-
раїна проводить неконструктивну інвестиційну політику, яка не дає позитивних результатів як
для суб’єктів господарювання, так і для самої держави загалом. На рисунку 2 наведено перелік
основних проблем, що стримують розвиток інвестиційних процесів в Україні. Поступове впро-
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Сильні сторони Слабкі сторони
 значний за обсягами ринок збуту;
 невисока ціна робочої сили;
 вигідне географічне положення;
 сприятливі кліматичні умови;
 високий рівень освіченості громадян;
 високий рівень кваліфікованих праців-
ників;
 густа мережа залізничного транспорту;
 порівняно легкий доступ до сировинних
ресурсів.

 недосконала судова система;
 нестабільна політична ситуація;
 нестабільність інвестиційного законодавства;
 високий рівень корупції та бюрократії;
 значні темпи тіньової економіки;
 низький рівень довіри населення до діяльності під-
приємств, державних органів влади, фінансових
установ;
 складна ситуація з отриманням кредитних ресур-
сів;
 складність ведення бізнесу у сферах діяльності, де
лобіюються інтереси окремих приватних осіб, недо-
тримання правил чесної конкуренції;
 відсутність права приватної власності на землю.

Загрози Можливості
 втрата частини очікуваного доходу у
результаті зміни законодавства;
 втрата вкладених коштів у результаті
здійснення силового захоплення підпри-
ємства;
 необхідність витрачання власних кош-
тів інвесторів на виплату податків аван-
сом та недоотримання ПДВ.

 отримати підвищений рівень рентабельності на
розвиваючих ринках товарів та послуг, на відміну
від країни базування інвестора;
 розширити ринки збуту та створити нові;
 виробляти товари зі значно нижчою собівартістю;
 продавати застаріле обладнання на розвиваючих
ринках та отримувати додаткових дохід;
 одержати додатковий дохід від продажу інтелекту-
альних прав власності (патентів, авторських сві-
доцтв, ноу-хау тощо);
 захопити ринки збуту сусідніх країн та розширити
географію збуту товару.

Рис. 1. SWOT-аналіз України з позиції інвесторів (Складено авторами з урахуванням [2, с. 69-70; 3, с. 105-106;
4, с. 90; 5, с. 24; 7, с. 122; 10, с. 82-83])

вадження заходів щодо нівелювання цих проблем дасть можливість покращити інвестиційний
клімат в нашій країні та сприятиме зростанню обсягів залучених інвестиційних ресурсів.

1. Недосконале законодавство — в Україні вже на сьогодні сформована основа законодавчого
регулювання інвестиційної діяльності. Враховуючи складність інвестиційного процесу як окре-
мого об’єкта дослідження, варто зазначити, що помітну роль у формуванні привабливого інвести-
ційного клімату відіграють також і спеціальні закони та нормативні акти, які регулюють окремі
сектори та галузі національного господарства (наприклад, будівельна галузь, транспортна систе-
ма тощо). Це у свою чергу ускладнює загальну систему інвестиційного законодавства та вимагає
серйозного підходу до її формування з метою уникнення протиріч та незрозумілих ситуацій, які у
майбутньому можуть буди трактовані державними органами влади проти інвестора. Складна си-
стема інвестиційного законодавства вимагає від інвестора постійного контролю за його зміною та
додаткових трансакційних витрат.

В Україні низька якість корпоративного законодавства, яке повинно забезпечувати нормативне
регулювання відносин між власниками компаній, підприємств, їх управлінською системою, за-
безпечувати права міноритарних та мажоритарних інвесторів як окремих інвесторів на фінансо-
вому ринку. На сучасному етапі спостерігається значна кількість судових позовів щодо вирішен-
ня корпоративних спорів та прав власності.

2. Недосконала податкова система — в умовах хронічного дефіциту ресурсів державного бюд-
жету актуальними залишаються питання акумуляції додаткових фінансових надходжень. Державні
органи влади шукають все нові джерела отримання коштів в умовах значного зниження темпів
соціально-економічного розвитку країни. Враховуючи це, у податковій сфері можна виокремити
такі проблеми:
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 неповернення податку на додану вартість — у автоматичному режимі повернення ПДВ отри-
мує незначна кількість вітчизняних підприємств, існує заборгованість за поверненням зазначено-
го податку, що не сприяє створенню інвестиційних ресурсів на цих підприємствах;

 збирання авансом податку на прибуток з підприємств, що негативно впливає на їх фінансо-
вий стан та частково вимиває кошти, які могли бути направлені на поточні та капітальні інвес-
тиції [8, с. 353];

 досить складна система збору податків, що призводить до зростання трансакційних витрат
підприємств, зниження обсягів їх чистого прибутку;

 постійна зміна податкового законодавства, що негативно впливає на інвестиційний клімат
України. Прийняття Податкового кодексу повинно було уніфікувати та стабілізувати податкове
законодавство, однак за майже два роки до нього вже більше 30 разів вносили різноманітні по-
правки, тобто у середньому більше двох разів на місяць [9];

 постійно зростаюче податкове навантаження на бізнес.
У відповідності до інформації рис. 2 до загальних проблем здійснення інвестиційної діяль-

ності в Україні нами віднесено наступні.
3. Нерозвинута фінансово-кредитна система — стрімкий розвиток національної економіки до

2008 року показав, що така ситуація можлива виключно за умови наявності доступних інвести-
ційних та кредитних ресурсів для розвитку вітчизняних підприємств. Після настання фінансово-
економічної кризи і складної ситуації на фінансових ринках, яка спостерігалася не лише в Ук-
раїні, а в усьому світі, темпи розвитку економіки України одразу знизилися. Для фінансово-кре-
дитної системи держави притаманні такі проблеми:

 нерозвинутий фондовий ринок — досить незначна частина в Україні дійсно ефективно пра-
цюючих підприємств, цінні папери яких вільно обертаються на фондовому ринку. Чинник активі-
зації внутрішніх джерел зростання ключових секторів економіки України може скласти розвину-
тий фондовий ринок, значення якого зростає в умовах фінансової глобалізації. Нині фондовий
ринок України не став доступним фінансовим джерелом капіталу, оскільки є монополізованим
банківським сектором фінансово-промислових груп. Капіталізація економіки вкрай низька і скла-
дає лише кілька відсотків ВВП, тоді як у розвинутих країнах цей показник суттєво перевищує
ВВП [14, с. 290].

 досить значна кількість фондових бірж, що не сприяє розвитку фондового ринку України на
відміну від закордонних країн;

 нерозвиненість парабанківського сектору країни, що унеможливлює залучення вітчизняни-
ми підприємствами довгострокових інвестиційних ресурсів, які є основним джерелом розвитку
діяльності підприємств у всьому світі;

 відсутність ефективних механізмів залучення тимчасово вільних коштів населення, яке три-
має їх вдома. За інформацією науковців в українців на руках знаходиться від 50 до 70 млрд. дол.
США, що є величезними потужним потенціалом формування внутрішніх інвестицій. Однак, за-
лучення цих коштів в економічний обіг вимагає створення ефективної системи фінансових посе-
редників і найголовніше — відновлення довіри населення до їх діяльності, що зробити непросто,
враховуючи історичні особливості розвитку українського суспільства;

 відсутність в країні довгострокових фінансових ресурсів не лише в межах парабанківської
системи, а взагалі на фінансовому ринку країни, що не дозволяє реалізовувати масштабні довго-
термінові інвестиційні проекти;

 постійне перевищення попиту на інвестиційні ресурси над пропозицією, що призводить до
досить високих ставок кредитування та інвестування, які пропонують комерційні банки вітчизня-
ним виробникам; враховуючи, що іноземні інвестори мають можливість залучати кошти на
зовнішніх ринках під значно нижчі відсотки, можна стверджувати про нерівні умови ведення
бізнесу, що також не сприяє акумуляції та використанню внутрішніх інвестицій в Україні.

4. Складна система регуляторної діяльності — наявність значної кількості різноманітних доз-
вільних документів, довідок, ліцензій вкрай ускладнює процес здійснення інвестиційної діяль-
ності в Україні. За останні три роки приймалося чимало законодавчих актів щодо зниження тиску
системи контролюючих органів на бізнес, однак, зазначеним спробам йде потужний супротив з
боку державних органів влади, що здійснюють ці перевірки та окремих осіб, зацікавлених у тому,
щоб система залишилася такою як є. Більша частина соціологічних опитувань інвесторів, як на-
ціональних так і іноземних, управлінців, представників політичного істеблішменту та іноземних
експертів підтверджує тезу, що для інвесторів на сучасному етапі економічного розвитку, насам-
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Загальні проблеми, що стримують здійснення інвестиційної діяльності в Україні
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Нерозвинута фінансово -кредитна система

Ускладнена система регуляторної діяльності

Незадовільний стан виробничої інфраструктури
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Рис. 2. Загальні проблеми залучення інвестицій до національної економіки (Складено авторами на
основі аналізу [1, с. 27; 12, с. 57; 13, с. 295])
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перед, важливими стають питання не стільки сплати чи несплати податків та зборів, скільки пи-
тання щодо можливості здійснювати свою діяльність в постійних, визначених та закріплених на
законодавчому рівні, прозорих умовах. Бізнесмени стверджували, що вони готові сплачувати по-
датки (ставки податків в Україні і до прийняття Податкового кодексу не були найвищими серед
інших країн і протягом 2006-2008 років спостерігалися потужні надходження інвестицій до на-
ціональної економіки), але система є заплутаною та зарегульованою. Процеси сплати податків,
отримання дозвільних документів займають дуже великий обсяг часу і збільшують трансакційні
витрати підприємств на утримання працівників, які здійснюють ці функції.

5. Незадовільний стан інвестиційної інфраструктури — для провадження ефективної інвести-
ційної діяльності в Україні необхідно постійно розвивати і відповідну інфраструктуру, яка б спри-
яла активізації інвестиційної діяльності. На сьогодні маємо сталу тенденцію до зниження рівня
використання транзитного потенціалу країни, що обумовлено таким:

 більшість автомобільних доріг в Україні є низької якості і не дозволяють здійснювати швидке
перевезення товарів та виконувати їх доставку у терміни, що визначаються доходами між клієнтами;

 відсутність автобанів європейського значення, враховуючи значний транзитний потенціал
країни та її географічне розташування;

 нерозвиненість дорожньої інфраструктури: відсутність необхідної, відповідно до європей-
ських стандартів, кількості придорожніх готелів, кафе, ресторанів, особливо вздовж доріг не за-
гальнодержавного та не міжнародного значення;

 нерозвинутий річковий транспорт та його інфраструктура, враховуючи кількість судоходних
каналів в Україні;

 складна ситуація з приватизацією державних морських портів призвела до переходу більшості
клієнтів у акваторії Чорного моря на обслуговування до портів інших країн, зокрема, Румунії,
Росії. Ситуація загострюється також відсутністю якісних державних програм розвитку морської
інфраструктури та небажанням країни втрачати контроль над стратегічними об’єктами, паралельно
не пропонуючи інших механізмів взаємодії з приватним капіталом;

 поступовий занепад залізничного транспорту країни, особливо в контексті розвитку вантаж-
них залізничних перевезень. Актуальною проблемою останніх років є дефіцит вагонів щодо пе-
ревезення сільськогосподарської продукції, яка відвантажується на експорт, що негативно впли-
ває на виконання господарських контрактів, підриває авторитет вітчизняних аграріїв та негатив-
но впливає на міжнародний імідж держави тощо;

 інші проблеми у розвитку інвестиційної інфраструктури (у галузі транспорту, електроенерге-
тики, логістики тощо).

Протягом всіх років незалежності в Україні триває дискусія щодо важливості та необхідності
використання механізмів державно-приватного партнерства для подальшого економічного роз-
витку країни, однак, прикладів реально ефективного використання такого інструменту залучення
інвестицій дійсно небагато. Варто зауважити, що відповідний закон «Про державно-приватне парт-
нерство» був прийнятий Верховної радою України лише у 2010 році. Особливо актуальними ста-
ють питання використання зазначених інструментів щодо активізації внутрішніх та залучення
іноземних інвестицій у таких сферах національного господарства як: — пошук, розвідка родо-
вищ корисних копалин та їх видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод про роз-
поділ продукції; — виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання
природного газу; — будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадко-
вих смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових
портів та їх інфраструктури; — машинобудування; — збір, очищення та розподілення води; —
охорона здоров’я; — туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; — забезпечення функціо-
нування зрошувальних і осушувальних систем; — оброблення відходів; — виробництво, розподі-
лення та постачання електричної енергії; — управління нерухомістю [6].

6. Низька інформаційна прозорість інвестиційної діяльності — на сучасному етапі економіч-
ного розвитку України процеси інвестиційного розвитку не досить відображаються засобами ма-
сової інформації. Не зрозумілою є ситуація про те, яким чином і враховуючи які дані, розробля-
ються основні напрямки інвестиційної політики, куди витрачаються державні кошти, що викори-
стані на впровадження інвестиційних процесів.

Конкретизуємо детальніше ті проблеми, що гальмують активізацію внутрішніх інвестицій в
країні та залучення іноземних інвестицій (табл. 1).
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Таблиця 1. Проблеми, що стримують залучення внутрішніх та іноземних інвестицій в Україні *
№

п.п. Внутрішні інвестиції Іноземні інвестиції

1 Відсутність доступних кредитних ресурсів (досить
високі ставки за кредитними продуктами комерційних
банків), особливо довгострокових фінансових коштів

Відсутність гарантій держави за
інвестиціями

2 Відсутність ефективного управлінського досвіду на
вітчизняних підприємствах

Нерозвинута інвестиційна інфра-
структура в країні

3 Відсутність ефективно діючої системи парабанків-
ських посередників (страхових компаній, недержав-
них пенсійних фондів, інститутів спільного інвесту-
вання)

Непрозора державна політика що-
до надання різнобічних пільг підп-
риємствам, які лобіюються чинов-
никами та порушують умови доб-
росовісної конкуренції

4 Недовіра українського суспільства до діяльності
фінансових посередників, що призводить до обігу
значної суми тимчасово вільних коштів позаеконо-
мічною системою країни

Нестабільність інвестиційної полі-
тики та зміна її напрямків реаліза-
ції з приходом до влади інших по-
літичних еліт

5 Населення довіряє більше зарубіжним товарам ніж
вітчизняним і тим самими підтримує іноземного
товаровиробника, що забезпечує останнього конку-
рентними перевагами

Досить низький в певних галузях
та секторах рівень конкуренції (ін-
коли штучно створений), наявність
потужних державних монополій

6 Відсутність амортизаційної політики у державі, яка
є основним джерелом інвестиційних ресурсів у іно-
земних компаній

Неефективна зарегульована митна
політика в Україні

7 Відсутність стабільної та ефективної політики підт-
римки національного товаровиробника

Низька капіталізація вітчизняних
підприємств

8 Наявність значної частки державних збиткових під-
приємств, що отримують дотації з державного бю-
джету і не зацікавлені у залученні інвестицій та
ефективному розвитку

Низький рівень корпоративної ку-
льтури та корпоративного законо-
давства

9 Високий рівень зносу основних фондів, що сприяє
залученню інвестицій з одного боку, але стримує ці
процеси у результаті неможливості підприємствами
випускати якісну продукцію та протидіяти конкуре-
нції з іноземними товаровиробниками

Недосконала система державних
закупівель

* Складено авторами

ВИСНОВКИ
Для удосконалення інвестиційної політики держави, покращення умов залучення інвестицій

до економіки України актуальними стають питання вирішення проблем, що зазначені у табл. 1 та
розробки заходів щодо їх розв’язання. Враховуючи важливість інвестиційних ресурсів для здійснен-
ня подальшого поступального економічного розвитку країни, виникає об’єктивна необхідність
активізації як внутрішніх так і залучення іноземних інвестицій. Держава повинна бути зацікавле-
ною у збільшенні обсягів інвестиційних ресурсів за допомогою різних шляхів їх формування.
Здійснюючи інвестиційну політику, органи влади повинні підтримувати всі напрямки залучення
інвестиційних ресурсів та створювати сприятливі умови для ведення бізнесу, не зважаючи на
його масштаби та галузеву приналежність. Це і обумовлює необхідність формування таких ме-
ханізмів реалізації інвестиційної політики держави, суть яких буде направлена на виявлення проб-
лем здійснення інвестування різнобічними економічними суб’єктами та розробка заходів щодо їх
вирішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Балановська Т.І. Особливості функціонування малого підприємництва в Україні / Т.І. Бала-

новська, О.П. Гогуля, К.Л. Тужик // Інноваційна економіка. — 2012. — №8. — С. 22-31.



101
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Дубина М.В., Пілевич Д.С. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки

2. Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України / О.В. Гаврилюк
// Фінанси України. — 2008. — №2. — С. 68-81.

3. Захарін С.В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок / С.В. За-
харін // Фінанси України. — 2003. — №9. — С. 102-112.

4. Захарін С.В. Стратегія підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іно-
земного капіталу / С.В. Захарін // Фінанси України. — 2000. — №12. — С. 87-94.

5. Кухленко О. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні / О. Кухленко, О. Смірнова // Еко-
номіка України. — 2002. — №11. — С. 22-27.

6. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: Монографія /
В.Ф. Мартиненко. — К.: Вид-во НАДУ, 2005. — 296 с.

7. Паламарчук І.В. Проблеми та фактори формування інвестиційного клімату в Україні /
І.В. Паламарчук // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок
України. Серія: Право та державне управління. — 2011. — №3. — С. 121-125.

8. Пілевич Д.С. Оподаткування прибутку підприємств: проблеми та шляхи розв’язання  /
Д.С. Пілевич // Науковий вісник НАДПС України. — Ірпінь. — 2007. — №3 (38) — [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/3(38)/Opodat/pilevich.php

9. Податковий кодекс України. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/2755-17

10. Полковниченко С.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток економіки України /
С.О. Полковниченко, Н.В. Аркадьєва // Науковий вісник Чернігівського державного інституту
економіки і управління. — 2010. — №3 (7). — С. 79-85.

11. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма еко-
номічних реформ на 2010-2014 роки. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.
pravda.com.ua/files/0/9/programa_reform.pdf

12. Соболь С. Розвиток малого бізнесу в Україні / С. Соболь // Вісник КНТЕУ. — 2009. — №6.
— С. 48-59.

13. Тревого О.І. Розвиток малого бізнесу в Україні: регіональний аспект / О.І. Тревого,
Р.В. Фещур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2001. — №436.
— С. 293-300.

14. Фінансова енциклопедія / [Орлюк О.П., Воронова Л.К., Заверуха І.Б. та ін.]; за заг. ред. О.П. Ор-
люка. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 472 с.

15. Худавердієва В.А. Стратегія залучення іноземних інвестицій у економіку України /
В.А. Худавердієва // Фінанси України. — 2010. — №6. — С. 62-71.

Стаття надійшла до редакції 5 січня 2014 року

http://www.asta.edu.ua/vidan/nau_visn/3
http://zakon2.rada


102
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Климчук С.В. Инновационное развитие финансово -экономической безопасности социально-экономических систем

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
УДК 330.341.1:336.1

Климчук С.В.,
д.э.н., профессор, ТНУ имени В.И. Вернадского

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Развитие социально-экономических систем предполагает формирование надежной системы безопасности функци-
онирования. Система безопасности функционирования экономического процесса — это сложный неоднозначный меха-
низм, который способен обеспечить эффективное взаимодействие субъектов и объектов экономической системы с внешней
и внутренней средой. Поэтому инновационное развитие социально-экономических систем сопровождается постоян-
ным поиском потенциальных возможностей защищенности от внешних и внутренних угроз. Современное состояние
социально-экономической системы ставит приоритетной задачей выбор финансово-экономических индикаторов, обес-
печивающих локализацию внешних и внутренних угроз. На это оказывают влияние целый ряд факторов, как полити-
ческого так и социального характера.

Ключевые слова: инновационное развитие, социально-экономическая система, финансово-экономическая безопас-
ность, экономический процесс, финансово-экономические индикаторы.

ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние социально -экономической системы ставит приоритетной задачей вы-

бор финансово-экономических индикаторов, обеспечивающих локализацию внешних и внутрен-
них угроз. На это оказывают влияние целый ряд факторов, как политического так и социального
характера.

Основной целью данного процесса является формирование такой социально-экономической
системы, которая способна адекватно и чутко реагировать на изменения внешней и внутренней
среды современной рыночной экономики в динамическом развитии и возобновлении.

Данный процесс обуславливает решение следующих задач:
 создание объективных и субъективных предпосылок развития социально-экономической

системы;
 выявление приоритетных факторных воздействий социально-экономической системы в процес-

се инновационного развития по критериям защищенности от внешних и внутренних воздействий;
 выявление групп финансово-экономических индикаторов факторных воздействий социаль-

но-экономической системы;
 оценка обусловленности инновационного развития и стабилизации социально-экономичес-

кой системы по критериям финансово-экономической безопасности;
 оценка тождественности инновационного развития социально-экономической системы стра-

тегии экономического роста.
Такой круг задач определяет основные концептуальные положения инновационного развития

социально-экономической системы по критериям финансово-экономической безопасности, что
обуславливает формирование следующих принципов:

 адаптивность инновационного развития в социально-экономической системе;
 тождественность инновационного развития стратегии экономического роста;
 интегрированность социально-экономической системы по критериям финансово-экономи-

ческой безопасности;
 эффективности взаимодействия инновационного развития и системы финансово-экономи-

ческой безопасности социально-экономической системы.
Целевая установка инновационного развития финансово-экономической безопасности соци-

ально-экономической системы актуализируют проблему стабильного устойчивого, динамичного
поведения экономической системы в условиях рынка. Решение данной проблемы позволит избе-
жать дисбаланса развития и функционирования социально-экономической системы, при реше-
нии основного противоречия — наличия и использования имеющихся финансово-экономических
ресурсов. Помимо того, решение этой проблемы позволит определить и отождествить финансо-
вые составляющие социально-экономической системы, которые и станут критериями финансово-
экономической безопасности.
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Многие отечественные и зарубежные ученые исследуя данную проблему отождествляли ее с
недостаточным процессом идеализации рыночных индикаторов социально-экономической сис-
темы. Трудно не согласиться с теми авторами, которые утверждают, что невозможно разработать
и применить такую модель рыночной экономики, которая имела бы универсальную схему регули-
рования социально-экономических процессов (Чумаченко Н.Г., Лысенко Ю., Егоров П., Кендю-
хов А.) [7, с. 60; 5, с. 86; 3, с. 33].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование инновационного развития финансово-экономической

безопасности экономических систем.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономика развивается не только под управляющим воздействием субъекта управления. Ей

свойственно саморазвитие по объективным, независящим от воли и сознания субъекта экономи-
ческим законам. Кроме того, есть факторы, не управляющие, но создающие определенные усло-
вия, воздействующие или влияющие на ход экономических процессов.

Так французский ученый А. Кульман уточняя взаимосвязи экономического процесса, опреде-
лил основную цель экономической жизни общества — это непрерывное разрешение противоре-
чий между возрастающим производством жизненных благ и еще большим ростом человеческих
потребностей. Экономика тогда и в такой мере получает динамическое ускорение, когда и в какой
мере полноты и многообразия проявляются осознанные человеческие потребности населения.
Потребности побуждают к расширению производства жизненных благ. Экономическая жизнь
активируется под воздействием потребностей. В свою очередь, возрастающие возможности по-
лучения благ, созданных в производстве, увеличивают и расширяют новый виток ускорения спи-
рали потребностей.

В этом противоречии содержится главный энергетический ресурс саморазвития всей экономи-
ческой системы общества [4, с. 13].

Исследуя проблемы инновационного развития учеными разрабатываются модели активиза-
ции данного процесса в условиях рынка при использовании индекса инновационного развития [6,
с. 21]. Но за пределами научного рассмотрения остаются вопросы формирования интегрирован-
ной социально-экономической системы, способной к инновационному развитию по критериям
финансово-экономической безопасности. Такой системы, которая решала бы основное противо-
речие — производство или потребление, которая определяла оптимальное соотношение между
этими показателями и выявляла основные финансовые индикаторы поведения экономической
системы.

Нами предлагается интегрированный индекс поведения социально-экономической системы в
условиях инновационного развития по критерию финансово-экономической безопасности.

ІИРСЄС = Ро пфсєр  k, (1)
где ІИРСЄС — индекс инновационного развития финансово-экономической безопасности социаль-
но-экономических систем;

Ро пфсєр — рискообразующие приоритетные факторы, обеспечивающие инновационное разви-
тие по критериям финансово-экономической безопасности;

k — коэффициент дифференциации факторов социально-экономической системы.
Предлагаемая методика позволит оценить инновационное развитие социально-экономических

систем по критериям финансово-экономической безопасности. Рискообразующие приоритетные
факторы предлагается определять по сумме интегральных значений весовых значений факторов,
по оценке их влияния на ключевой показатель системы — ВВП. При чем факторы оцениваются в
разрезе финансовых индикаторов по критериальным пороговым значениям финансово-экономи-
ческой безопасности.

Рассмотрим динамику индекса инновационного развития социально-экономической системы
при изменении ВВП (табл. 1).

Следует обратить внимание максимизацию индекса инновационного развития социально-эко-
номической системы при положительных значениях темпов роста ВВП за исследуемый период.
Однако в некоторых случаях отмечается хаотическое поведение данного показателя, это связано с
изменчивостью финансово-экономических индикаторов. Но в целом можно сделать вывод, что
увеличение индекса инновационного развития социально-экономической системы сопровожда-
ется положительным значением темпа роста ВВП.
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Таблица 1. Динамика индекса инновационного развития Украины
за период 1992-2012 гг. *

Годы ВВП в %
к 1990 г.

Темпы ро-
ста ВВП,

%

Значение индекса инноваци-
онного развития социально-

экономической системы
1992 82,3 -9,9 0,9
1993 70,6 -14,2 1,9
1994 54,4 -22,9 2,4
1995 47,8 -12,2 1,5
1996 43,0 -10,0 1,3
1997 41,7 -3,0 0,6
1998 40,9 -1,9 0,2
1999 40,8 -0,2 0,1
2000 53,6 5,9 1,8
2001 58,3 9,2 2,9
2002 63,2 5,2 3,9
2003 68,5 9,5 2,7
2004 73,5 12,1 4,9
2005 78,2 3,0 1,2
2006 82,7 7,4 3,8
2007 87,5 7,6 3,9
2008 92,3 2,3 1,9
2009 96,2 -14,8 0,4
2010 98,8 4,1 1,3
2011 100,0 5,2 1,7
2012 99,9 0,1 0,5

* Рассчитано автором

Однако наблюдае-
мая разновекторность
в динамике ВВП и тем-
пов его роста также
сказывается на значе-
нии инновационного
индекса социально-
экономического разви-
тия, что и предопреде-
ляет проведение более
углубленного анализа
каждой группы факто-
ров, определяющих
группы индикаторов
финансово-экономи-
ческой безопасности.
По своей сути — это
рецессионная фаза раз-
вития системы, обус-
ловленная не цикли-
ческими колебаниями,
свойственными зре-
лым рыночным систе-
мам, а специфическим
процессам преобразо-
вания одной экономи-
ческой системы в дру-
гую. Тем не менее, не-
смотря на определен-
ную неустойчивость
экономического разви-

тия, особенно, что касается темпов роста ВВП, можно констатировать наличие положительной
тенденции в 2000-е годы. И поэтому этот период времени, с нашей точки зрения, следует обозна-
чить как действие активного индекса инновационного развития в контексте финансово-экономи-
ческой безопасности.

Содержание и результативность применения инновационного индекса социально-экономичес-
кого развития системы, по критериям финансово-экономической безопасности, выражается в зна-
чении макроэкономических показателях страны, при их положительной динамике. С помощью ин-
новационного индекса социально-экономического развития системы можно задать векторность и
интенсивность реализации социально-экономических задач. Далее следует процесс воплощения
данной системы в различных формах правовой, экономической, технологической и иных видах вза-
имодействия субъектов с внешней и внутренней средой. Такое взаимодействие должно способство-
вать улучшению условий для инноваций, которые требуют соответствующей политики в сфере фи-
нансово-кредитных отношений. Такими методами могут быть: разработка и принятие сбалансиро-
ванных мер налогового стимулирования инновационной деятельности, совершенствование меха-
низмов долевого финансирования государством научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, совершенствование механизмов кредитования экспорта высокотехнологичной продук-
ции, создание новой или использование существующей сети фондов с инвестиционными деклара-
циями и четко сформулированными задачами, приобретение зарубежных активов.

В контексте вышеизложенного, процесс стабилизации в инновационной сфере социально-
экономического развития по критериям финансово-экономической безопасности, можно оха-
рактеризовать как долгосрочный институциональный альянс использования групп финансовых
индикаторов в экономической системе, что позволит реализовывать общественно значимые про-
екты и программы в широком спектре отраслей промышленности и областях научных исследо-
ваний. Причем эффективность такого альянса обеспечивается не столько прямым объединени-
ем финансовых ресурсов на условиях сбалансирования и самофинансирования, сколько макси-
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мально полным исполь-
зованием синергизма
финансовых индикато-
ров и показателей инно-
вационного развития.

Показатель иннова-
ционного развития со-
циально-экономических
систем достаточно дина-
мичный, если оценить
степень вариативности
данного индекса, то
можно оценить лаг из-
менчивости данного по-
казателя за исследуемый
период.

Следует обратить
внимание на превалиро-
вание отрицательного
значения отклонения от
среднего значения ин-
декса инновационного
развития. Это свиде-
тельствует о неодноз-
начности поведения со-
циально-экономической
системы, причем макси-
мальное значение откло-
нения наблюдается на
протяжении одиннадца-

Таблица 2. Вариативность индекса инновационного развития со-
циально-экономических систем *

Годы Среднее значение Отклонение от среднего уровня
1992 0,9 -0,1
1993 1,9 -
1994 2,4 1,5
1995 1,5 -0,4
1996 1,3 -0,6
1997 0,6 -1,3
1998 0,2 -1,7
1999 0,1 -1,8
2000 1,8 -0,1
2001 2,9 1,0
2002 3,9 2,0
2003 2,7 0,8
2004 4,9 3,0
2005 1,2 -0,7
2006 3,8 1,9
2007 3,9 2,0
2008 1,9 —
2009 0,4 -1,5
2010 1,3 -0,6
2011 1,7 -0,2
2012 0,5 -1,4

Уровень индекса
* Рассчитано автором

ти лет исследуемого периода. Так же следует обратить внимание на амплитуду исследуемых от-
клонений от среднего значения данного индекса, она значительна. Подтверждается сделанный
вывод о необходимости введения дополнительного ключевого показателя для проведения иссле-
дования инновационного развития социально-экономической системы по критериям финансово-
экономической безопасности.

При введении инновационного индекса социально-экономической системы, мы сделали ак-
цент на степени взаимодействия макроэкономических условий инновационному развитию при
учете финансово-экономических индикаторов. Но в нашей ситуации заслуживает внимания проб-
лема качественной и количественной оценки степени насыщенности инновационной сферы фи-
нансовыми ресурсами, необходимыми для обеспечения безопасности функционирования соци-
ально-экономической системы. Произвести количественную оценку возможно при использова-
нии показателя финансовой потенциалоемкости инновационной сферы.

вит

рис
пис К

Ф
Ф  , (2)

где Фпис — финансовая потенциалоемкость инновационной сферы;
Фрис — суммарное количество финансовых ресурсов, вложенных в инновационную сферу;
Квит — количество инновационных продуктов, освоенных за анализируемый период.

Следует обратить внимание на незначительную вариативность показателя финансовой потен-
циалоемкости инновационной сферы, можно сделать вывод, что именно этот показатель наибо-
лее реально отражает качественную и количественную оценку степени инновационного развития
финансово-экономической безопасности социально-экономической системы.

С помощью данного показателя возможно не только производить оценку степени насыщенно-
сти инновационной сферы финансовыми ресурсами и при этом управлять финансово-экономи-
ческой безопасностью, но и прогнозировать поведение системы на перспективу при разработке
сценариев экономического роста.
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Таблица 3. Динамика финансовой потенциалоемкос-
ти инновационной сферы *

Годы Среднее
значение

Отклонение от
среднего уровня

1992 0,9 0,4
1993 0,6 0,1
1994 0,8 0,3
1995 0,6 0,1
1996 0,7 0,2
1997 0,6 0,1
1998 0,8 0,3
1999 0,8 0,3
2000 0,4 0,1
2001 0,5 —
2002 0,5 —
2003 0,4 -0,1
2004 0,3 0,2
2005 0,5 —
2006 0,3 -0,2
2007 0,5 —
2008 0,4 -0,1
2009 0,3 -0,2
2010 0,5 —
2011 0,5 —
2012 0,3 -0,2

Значение индекса
* Рассчитано автором

Финансово-экономическая безо-
пасность социально-экономической
системы рассматривается как одно из
ключевых понятий в условиях рыноч-
ной экономики. Вопросы обеспечения
финансово-экономической безопасно-
сти получают все большую актуаль-
ность при сокращении валового про-
дукта, роста безработицы, усилении
финансовых и фискальных дисбалан-
сов, роста дефицита бюджета и госу-
дарственного долга.

Процессы глобализации и интегра-
ции современных социально-эконо-
мических систем обусловили тот
факт, что в настоящее время разного
рода отношения и связи (экономичес-
кие, политические, социальные, куль-
турные и др.) приобретают всемир-
ный характер. Социально-экономи-
ческие системы взаимодействуют
между собой, оказывая существенное
влияние на экономику не только сво-
ей страны, но и других стран. Эконо-
мический спад, инфляция, безработи-
ца в одном государстве приводит к
появлению экономических проблем в
других. Поэтому в настоящий период
проблемы управления финансово-эко-
номической безопасности социально-
экономических систем приобретают
стратегическое значение.

Залогом успешного развития и реализации своих интересов в настоящий период является ус-
тойчивый процесс инновационного развития, предпосылкой которого является надежная система
финансово-экономической безопасности. В настоящее время процессы, происходящие на уровне
безопасности инновационного развития , оказывают все большее влияние на национальную со-
ставляющую безопасности, изменяя и усложняя механизмы и инструменты ее обеспечения.

ВЫВОДЫ
Вышеизложенное предполагает выделение объекта обеспечения финансово-экономической

безопасности процесса инновационного развития т.е. объекта инновационной сферы, которая ха-
рактеризуется финансовой потенциалоемкостью.

По мере совершенствования и развития социально-экономических систем трансформирова-
лась и система взглядов на сущность финансово-экономической безопасности инновационного
развития. Низкая эффективность государственного регулирования экономики, неучет или игно-
рирование монетарных, финансовых, фискальных дисбалансов часто приводят к тому, что угро-
зы безопасности инновационного развития инспирированы внутри а не поступают извне.

В настоящее время Украина стоит перед новыми вызовами, угрожающими экономической бе-
зопасности государства. Период сокращения объемов промышленного и сельскохозяйственного
производства, валового внутреннего продукта, увеличения безработицы, гиперинфляции, харак-
терных для 1991-1999 гг. сменился относительным благополучием 2000-2007 гг. Мировой финан-
совый кризис 2007-2009 гг. наглядно высветлил всю хрупкость и неустойчивость финансовой,
валютной и банковской системы Украины, зависимость национальной экономики от внешней
конъюнктуры.

Одной из главных причин возникновения тех проблем, которые существуют в Украине в эко-
номической сфере, является несовершенство государственного регулирования социально-эконо-
мических процессов. Среди негативных явлений и тенденций, которые были характерны для про-
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шлых лет, особую обеспокоенность, с точки зрения инновационного развития и финансово-эко-
номической безопасности продолжают вызывать всем известные явления, такие как спад произ-
водства и ухудшение внешнеторгового баланса вместе с сохранением его отрицательного сальдо,
последующее углубление платежного кризиса и уровня «тенизации» экономики, рост уровня за-
долженности перед бюджетом, начисленных сумм финансовых санкций, низкие объемы иност-
ранных инвестиций, рост внутреннего долга государства, падение жизненного уровня, заостре-
ние проблемы занятости населения увеличение внешнего государственного долга Украины.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОХИМИЧЕСКОГО
СЕРВИСА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В статье выявлены проблемы и предложены пути повышения эффективности функционирования предприятий аг-
рохимического сервиса Украины на современном этапе развития.

Ключевые слова: проблемы, агрохимия, эффективность.

ВВЕДЕНИЕ
Агрохимическое обслуживание является одним из определяющих элементов в системе мер по

увеличению объемов и повышению эффективности производства продукции сельского хозяй-
ства. На современном этапе агрохимия, которая является основой современной «химической сис-
темы земледелия», вне конкуренции со стороны «биологического земледелия». Умелое примене-
ние средств химизации дает прирост урожая в два раза выше и не ниже качества, чем «биологи-
ческое» ведение хозяйства. Расчеты специалистов Института земледелия УААН (Чабаны, Киев-
ская обл.) показывают, что в современных условиях биологическая продукция Украины на миро-
вом рынке неконкурентоспособна. Украинская система агрохимического обслуживания находит-
ся на этапе перестройки и становления, что делает целесообразным дальнейший научный поиск в
этом вопросе [1].

В результате перехода агропромышленного комплекса Украины к рыночным отношениям воз-
никла необходимость проведения изменений в системе агрохимического обслуживания на осно-
ве механизмов рыночной экономики. Развитие конкурентоспособного аграрного производства и в
частности эффективных сельскохозяйственных предприятий обусловлено многими факторами и
составляющими. Одной из причин кризисного состояния в сельском хозяйстве является несовер-
шенство системы экономических отношений, что проявляется, прежде всего, в отсутствии ме-
жотраслевого механизма их регулирования.

При переходе к рыночным отношениям государственное регулирование системы агрохими-
ческого сервиса значительно ослабло, и возникший недостаток финансовых ресурсов не позво-
лил предприятиям самостоятельно справиться с выполнением прежних объемов работ. Сниже-
ние объемов предоставляемых услуг по агрохимическому обслуживанию обусловлено общим
кризисом в экономике страны и в значительной степени отсутствием четкого механизма регули-
рования организационно-экономических, нормативных и правовых взаимоотношений в соответ-
ствии с требованиями рыночной среды.

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов сдерживает внедрение новейших технологий,
использование высококачественных удобрений и средств защиты растений, ограничивает приме-
нение других материально-технических ресурсов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является выявление основных проблем функционирования предприятий агро-

химического сервиса и разработка путей их решения.
Эта цель будет раскрыта путем решения следующих задач:
1. Анализ проблем функционирования предприятий агрохимического сервиса существующих

на современном этапе развития.
2. Предложение путей решения возникших проблем.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Агрохимический сервис является самостоятельным видом деятельности и важным подразде-

лением инфраструктуры сельскохозяйственного производства. Агрохимический сервис включа-
ет два блока: агрохимическое обеспечения и агрохимическое обслуживание.

Характеристикой первого блока является обеспечение сельского хозяйства качественными аг-
рохимическими средствами в необходимом объеме и ассортименте. Большую ответственность в
этом процессе несут предприятия-производители, так как для определения перспектив производ-
ства агрохимических товаров и формирования необходимого предложения они должны постоян-
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но иметь доступ к информации на рынке. Что касается второго блока, то агрохимическое обслу-
живание представляет собой предоставление производственных услуг для практического приме-
нения средств химизации. Этот вид услуг осуществляется, преимущественно, специализирован-
ными сервисными структурами, для которых также актуальна потребность в постоянном владе-
нии информацией относительно состояния рынка агрохимических услуг, в частности, динамики
спроса на те или иные агрохимические товары и услуги [2].

Специфика агрохимических услуг в том, что они не подлежат к длительному хранению и по-
вторному использованию. Это усиливает необходимость постоянного наблюдения за изменения-
ми конъюнктуры рынка. Таким образом, несвоевременное предложение нового вида агрохими-
ческого средства или услуги может сделать невозможным получение ожидаемого экономическо-
го эффекта для предприятия, что их представляет.

Минимизировать данный риск возможно за счет усовершенствования организационно-эконо-
мических отношений между производителями и потребителями на основе диверсификации рын-
ка агрохимического сервиса. Это предусматривает не только прямые поставки средств химиза-
ции, а и обеспечение машинами и оборудованием для их приготовления и внесения, предоставле-
ние услуг по кредитованию и научно-обоснованному использования средств химизации.

На сегодняшний день, на сельскохозяйственном рынке функционирует большое количество
предприятий, предлагающих сельскохозяйственным товаропроизводителям агрохимическую про-
дукцию. Однако остро встает вопрос не только в обеспечении агрохимикатами, но и предоставле-
ние агрохимических услуг по применению средств химизации. Чаще всего небольшие фермерс-
кие хозяйства не в состоянии обеспечить себя техникой для применения удобрений и средствами
защиты растений, а также не имеют соответствующего кадрового обеспечения.

Одним из главных негативных факторов, который ограничивает использование минеральных
удобрений сельхозпроизводителями, является дефицит у последних оборотных средств для их
закупки и высокие цены на минеральные удобрения вследствие роста цен на топливо и сырье и
стоимости их перевозки железнодорожным транспортом. Однако, в последнее время, государ-
ство проводит политику стимулирования продажи минеральных удобрений сельхозпроизводите-
лям по установленным ценам или путем дотаций.

В процессе реорганизации агрохимическая служба Украины трансформировалась из государ-
ственной в частную форму собственности. Из Государственного объединения «Украгрохим» были
выделены хозрасчетные подразделения по обеспечению средствами химизации и, согласно дей-
ствующего законодательства — приватизированы. В результате этого было созданы ОАО «Агро-
химцентр», «Облагрохимы» и «Райагрохимы».

Впоследствии, была создана Национальная ассоциации «Укрсельхозхимия», целью деятель-
ности которой является координация деятельности областных агрохимических формирований по
вопросам агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства и представление
в органах государственной власти интересов учредителей.

Вследствие рыночных трансформаций в системе агрохимического сервиса организационно-
экономический механизм взаимоотношений претерпел существенные изменения. В результате
неравенства цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию ухудшилось финансо-
вое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, приобретение и
использование средств химизации в необходимом объеме стало невозможным. Поэтому, боль-
шинство агрохимических предприятий прекратили свою деятельность. Приватизационные про-
цессы способствовали разрыву экономических взаимоотношений между сельским хозяйством и
сферой производственного обслуживания, что негативно сказывается на деятельности партнеров
по агробизнесу. Поэтому главным вопросом является необходимость введения экономически взве-
шенных механизмов согласования интересов всех субъектов рынка аграрных услуг. Также возни-
кает вопрос возобновления деятельности предприятий агрохимического сервиса, так как на рын-
ке появилось много мощных предприятий по обеспечению средствами химизации, но они реша-
ют только вопросы обеспечения минеральными удобрениями и средствами защиты растений.
Предприятий, предоставляющих полный перечень услуг по химизации на рынке нет [3].

Одним из путей решения выявленных проблем является проведение маркетинговых исследо-
ваний предприятиями агрохимического сервиса. Для сервисных предприятий маркетинговые ис-
следования принимают ключевое значение, так как они могут влиять на эффективность деятель-
ности путем формирования спроса со стороны целевых потребителей. Так же на основе марке-
тинговых исследований может быть изучена конъюнктура рынка и спрогнозирована будущая эко-
номическая ситуация на рынке агрохимических услуг.
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Основными требованиями сельскохозяйственных товаропроизводителей к агрохимическим
услугам является их качество, надежность, удобство, безопасность (в т.ч. экологическая), свое-
временность, доступная цена и т.д. Удовлетворение этих требований позволит агрохимическому
предприятию сделать свои услуги более конкурентоспособными [4].

На эффективную деятельность предприятий агрохимического сервиса влияет множество фак-
торов, которые можно разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам можно отнести:
политические (политическая стабильность в стране, государственная поддержка сферы агрохи-
мического сервиса и т.п.), экономические (условия регулирования цен, таможенное регулирова-
ние, уровень инфляции, стабильность национальной валюты, развитость банковской и кредитной
системы, состояние рынка средств химизации и услуг, уровень развития и поддержки предприни-
мательства), законодательные (стабильность законодательства, соблюдения прав человека, прав
собственности, прав предпринимательства), научно-технические (научные разработки в области
химизации, уровень техники и технологии и т.д.), природные (состояние почв, экологическая си-
туация и т.п.) [4].

К внутренним факторам относятся: маркетинговые, финансовые, производственные. Таким
образом, для обеспечения конкурентоспособности предприятий агрохимии можно предложить
следующие мероприятия:

 снизить стоимость предоставляемых услуг, по сравнению с предприятиями-конкурентами;
 предлагать сельскохозяйственным товаропроизводителям более выгодные условия

сотрудничества;
 предоставлять услуги своевременно и качественно;
 осуществлять своевременный контроль за процессом предоставления услуг;
 использовать современные технологии и разработки в сфере агрохимии;
 привлекать высококвалифицированных специалистов;
 выходить на новые сегменты рынка;
 сократить сезонную зависимость, путем расширения сферы услуг.
При проведении маркетинговых исследований необходимо определять услуги, которые пользу-

ются наибольшим спросом, ведь от многих из них сельскохозяйственные товаропроизводители
вынуждены отказываться по причине второстепенного значения и дороговизны [5].

Значимыми элементами организации эффективного агрохимического обслуживания являются
качество и своевременность предоставляемых услуг, что, наряду с их стоимостью определяют
спрос целевых потребителей. Работники предприятий агрохимического сервиса, которые непос-
редственно выполняют технологические операции, должны быть заинтересованы в качествен-
ном выполнении работы. Это может быть достигнуто за счет построения рациональной системы
материального вознаграждения с одновременным контролем качества агрохимических услуг, как
со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика.

Предложение на рынке агрохимических услуг должно соответствовать платежеспособному
спросу на них со стороны сельскохозяйственных предприятий. Еще одним немаловажным факто-
ром, который оказывает непосредственное влияние на деятельность агрохимических структур,
является сезонная зависимость от функционирования сельскохозяйственного производства. Та-
кое обстоятельство требует поиска путей использование работников и техники в течение целого
года. Это возможно за счет расширения сферы услуг.

ВЫВОДЫ
В качестве выводов можно отметить, что на современном этапе развития рыночных отноше-

ний агрохимический сервис требует значительных преобразований. Система агрохимического
обслуживания должна быть регионально направленной и системно-компактной. Только в таком
случае будут полностью учитываться особенности региона по агрохимическому обслуживанию:
специфика ведения сельского хозяйства, специализация и концентрация производства, экологи-
ческая ситуация и т.д. Именно на региональном уровне создаются возможности для четкого опре-
деления направлений деятельности служб агрохимического сервиса.

Механизм работы предприятий агрохимического сервиса должен основываться на принципах
маркетинга, в основе которых находится удовлетворение потребностей сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Такой подход отвечает требованиям рыночной экономики и эффективно-
го агробизнеса, а также будет способствовать адаптации сферы агрохимического сервиса к меня-
ющейся рыночной среде.
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По-нашему мнению, резервами повышения эффективности производственного агрохимичес-
кого обслуживания являются совершенствование организации использования средств труда, эко-
номического механизма хозяйствования, внедрение прогрессивных технологий, расширение рынка
агрохимических услуг предприятиями различных форм собственности и т.д. При государствен-
ной поддержке реализация этих планов является реальной.
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В статті проведено оцінку економічного стану країни з урахуванням екологічного фактору. Досліджено економіч-
ний збиток держави від негативної екологічної ситуації, стан екологічної безпеки. Розглянуто вплив екологічного по-
датку та плати за землю на еколого-економічний розвиток країни.

Ключові слова: екологічний збиток держави, екологічна безпека, плата за землю, екологічний податок, податкова
політика.

ВСТУП
Без раціонального ресурсозберігаючого використання природно-ресурсного потенціалу, змен-

шення екологічно небезпечної діяльності, що призводить до негативного впливу на навколишнє
природне середовище, неможливий сталий еколого-економічний розвиток країни. Оскільки кри-
зовий екологічний стан негативно впливає на здоров’я населення та може призвести до збільшен-
ня смертності. Отже покращення екологічної ситуації повинно сприяти вирішенню не тільки еко-
номічних, але й соціальних проблем з метою покращення стану екологічної безпеки країни, що є,
на наш погляд, головною стратегічною метою податкової політики в сфері використання та охо-
рони природно-ресурсного потенціалу України.

Питання економічного збитку держави від негативного впливу екологічної ситуації та стан
екологічної безпеки досліджено у працях багатьох науковців, серед яких Вієцька О.В., Вишнев-
ський В.П., Грошев А.Р., Мазур Ю.А., Малиш Н.В., Ревич Б.А., Сидоренко В.Н., Соколовька Є.В.
Однак погіршення екологічної ситуації та зростання кількості захворювань, та як наслідок еконо-
мічного збитку держави, потребує поглиблення досліджень даних проблем та пошук шляхів їх
вирішення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є оцінка економічного стану країни з урахуванням екологічного фактору.

З метою вирішення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання: провести аналіз
структури та динаміки захворювань; розрахувати економічний збиток, що отримує держава від
смертності населення, пов’язаної з незадовільним станом екологічної ситуації в Україні; проана-
лізувати стан екологічної безпеки України; виявити вплив екологічного податку та плати за землю
на еколого-економічний розвиток країни.

РЕЗУЛЬТАТИ
Оцінити економічний стан держави можливо лише за умови коригування макроекономічних

показників та показників соціального розвитку на екологічний вплив.
Негативний вплив стану екології проявляється через зростання кількості захворювань насе-

лення, рівня смертності, та, як наслідок, економічного збитку держави.
На основі досліджень, проведених компанією GfK Ukraine у 2013 році, в результаті опитуван-

ня населення встановлено, що для 84 % опитаних найбільший вплив на здоров’я здійснює саме
екологія [1]. Досліджуючи негативний вплив навколишнього природного середовища на стан здо-
ров’я населення, науковці визначили, що стан екологічної ситуації призводить до виникнення
захворювань органів травлення, органів дихання та виникнення інфекційних захворювань, а та-
кож до смертності внаслідок захворювань саме органів дихання. Захворювання населення, що
обумовлені негативним впливом забрудненого навколишнього природного середовища, на наш
погляд, пов’язані з хворобами органів дихання, травмами, отруєннями та деякими іншими на-
слідками дій зовнішніх причин, хворобами органів травлення, інфекційними захворюваннями;
хворобами шкіри.

Досліджуючи питому вагу даних захворювань у складі загальної кількості захворювань в Ук-
раїні за 2003-2012 роки, визначено, що захворювання органів дихання складають 41-44% від за-
гальної кількості захворювань, захворювання органів травлення складають 4-5%, хвороби шкіри
— 5-6%, травми, отруєння та деякі інші наслідки зовнішніх причин — 6-7%, інфекційні захворю-
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вання — 3-4% [2; 3; 4, с. 104]. Особливої уваги необхідно приділити аналізу впливу негативної
екологічної ситуації саме на виникнення хвороб органів дихання, які можуть призводити до смерт-
ності, та питома вага яких у загальній кількості захворювань найбільша.

Захворювання органів дихання, які виникли внаслідок впливу незадовільної екологічної ситу-
ації, коливаються від 7 до 10% від загальної кількості захворювань органів дихання [5, с. 19].
Отже, за 2003-2012 роки кількість захворювань органів дихання, пов’язаних з екологією, склада-
ла від 1123,70 тис. до 1240,58 тис. (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка захворювань органів дихання, пов’язаних з впливом незадовільної еко-
логічної ситуації в Україні, у 2003-2012 рр. *

Роки

Кількість зареєстрованих випадків захворювань:

Усього,
тис.

У тому числі захворювання органів дихання:

Усього,
тис.

У тому числі пов’язаних з негативним впливом
екологічної ситуації:

усього, тис.
Збільшення / зменшення у

порівнянні з попереднім роком
тис. %

2003 32585 13835 1175,98 — —
2004 32573 13511 1148,44 -27,54 -2,34
2005 32912 13894 1180,99 32,55 2,83
2006 32240 13308 1131,18 -49,81 -4,22
2007 32807 13946 1185,41 54,23 4,79
2008 32467 13671 1162,04 -23,38 -1,97
2009 33032 14528 1234,88 72,85 6,27
2010 33080 14595 1240,58 5,69 0,46
2011 32381 14148 1202,58 -37,99 -3,06
2012 31162 13220 1123,70 -78,88 -6,56
* Розраховано авторами на основі [2; 5]

Спираючись на дослідження науковців Ревич Б.А. та Сидоренко В.Н., смертність внаслідок
хвороб органів дихання, спричинених негативною екологічною ситуацію, наступає у 2-3% [5] від
загальної кількості смертності (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість померлих внаслідок хвороб органів дихання, спричинених впливом незадо-
вільної екологічної ситуації у 2003-2012 рр., осіб (Розраховано авторами на основі [2; 5])
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Проаналізувавши кількість захворювань органів дихання та рівень смертності населення вна-
слідок впливу незадовільної екологічної ситуації, спираючись на дослідження науковців Ревич Б.А.
та Сидоренко В.Н., визначено, що питома вага летальних випадків у загальній кількості захворі-
лих, складає 1,11-2,01%.

Для оцінки впливу екологічного фактору на економічний стан країни, необхідно оцінити еконо-
мічний збиток, який враховує наслідки незадовільної екологічної ситуації для соціального фактору.

Єдиного підходу щодо розрахунку економічного збитку держави внаслідок впливу незадовіль-
ної екологічної ситуації не існує. В роботах Ревич Б.А., Сидоренко В.Н. [5], Грошева А.Р. [6],
Вишневського В.П., Вієцької О.В., Мазур Ю.А., Соколовької Є.В. [7] досліджено різні підходи
щодо розрахунку економічного збитку держави під впливом екологічного фактору, та визначено,
що економічний збиток у країнах з високим рівнем розвитку економіки складає 1-5% ВВП, у
країнах з перехідною економікою — 8% ВВП [6].

На наш погляд, найбільш об’єктивною методикою розрахунку економічного збитку держави є
методика, що запропонована Вишневським В.П., Вієцькою О.В., Мазур Ю.А., Соколовською Є.В.
В основі розрахунку економічного збитку держави є вартість життя середньостатистичного укра-
їнця та рівень смертності, пов’язаний з незадовільною екологічною ситуацією [7, с. 308].

Відносно вартості життя середньостатистичного українця, існують різні підходи щодо визна-
чення, але єдиної загальноприйнятої методики немає. Науковці пропонують методи визначення
вартості життя на основі витратного підходу, дохідного підходу [8], спираючись на оцінки життя
страхових компаній, методи опитування тощо. Найбільш вдалим та обґрунтованим методом ви-
значення вартості життя є метод, в основу якого покладено розробки американських вчених Аген-
тства з охорони навколишнього природного середовища, які вартість життя оцінили як співвідно-
шення вартості природоохоронних заходів до кількості летальних випадків, яких вдалося уникну-
ти завдяки застосування даних природоохоронних заходів [7, с. 309]. На основі використання
даної методики вартість життя середньостатистичного американця була оцінена у 4,8 млн. до-
ларів США [7]. З метою можливості застосування даної методики в Україні, науковці пропонують
використовувати вартість життя американця для визначення вартості життя середньостатистичного
українця. Для можливості співставлення вартості життя американця і українця, пропонується по-
рівняти ВВП на душу населення в США та Україні. Але найголовнішим у даному співставленні є
порівняння ВВП за паритетом купівельної спроможності, завдяки чому можливе порівняння валют
різних країн за купівельною спроможністю відносно до єдиного набору товарів та послуг. Отже,
спираючись на дослідження Вишневського В.П., Вієцької О.В., Мазур Ю.А., Соколовської Є.В.,
нами розраховано вартість життя середньостатистичного українця (табл. 2).

На основі розрахованої вартості життя середньостатистичного українця та кількості смертей,
пов’язаних з незадовільною екологічною ситуацією, визначено та проаналізовано економічний
збиток держави, та його питому вагу у ВВП (табл. 3).

Отже, щорічно протягом 2003-2012 років у зв’язку з незадовільною екологічною ситуацією
економічний збиток країни складав від 5 до 25% ВВП. Відмітимо, що з 2009 по 2012 роки спосте-

Таблиця 2. Вартість життя середньостатистичного українця, у 2003-2012 рр. *

Показники Роки
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ВВП (ППС) на
душу населения
в США, дол.

38225 40292 42516 44623 46349 46760 45305 46616 48113 49965

ВВП (ППС) на
душу населения
в Україні, дол.

4498 5224 5583 6226 6954 7311 6312 6691 7215 7418

Співвідношення
ВВП
США / Україна

8,50 7,71 7,62 7,17 6,67 6,40 7,18 6,97 6,67 6,74

Вартість життя в
Україні, тис.
дол.

564,82 622,34 630,31 669,72 720,17 750,49 668,75 688,97 719,81 712,63

* Розраховано авторами на основі [9; 10]
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Таблиця 3. Економічний збиток держави від смертності населення, пов’язаної з незадовіль-
ним станом екологічної ситуації в Україні, у 2003-2012 рр. *

Показники Роки
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Вартість життя в
Україні, тис. дол. 564,82 622,34 630,31 669,72 720,17 750,49 668,75 688,97 719,81 712,63

Мінімальна кіль-
кість померлих,
осіб

15308 15226 15640 15162 15258 15090 14134 13964 13292 13262

Максимальна
кількість помер-
лих, осіб

22962 22839 23460 22473 22887 22635 21201 20946 19938 19893

Мінімальний
економічний зби-
ток млн. дол.

8646 9476 9858 10154 10988 11325 9452 9621 9568 9451

Максимальний
економічний зби-
ток млн. дол.

12969 14214 14787 15051 16483 16987 14178 14431 14351 14176

ВВП у млн. дола-
рах 50347 64928 86309 107753 142719 179382 117152 136420 165239 176308

Частка мінімаль-
ного економічно-
го збитку у ВВП,
%

17,17 14,59 11,42 9,42 7,70 6,31 8,07 7,05 5,79 5,36

Частка максима-
льного економіч-
ного збитку у
ВВП, %

25,76 21,89 17,13 13,97 11,55 9,47 12,10 10,58 8,69 8,04

* Розраховано авторами на основі [2; 5; 9; 10]

рігається тенденція до зменшення економічного збитку по відношенню до ВВП, що є результатом
запровадження та покращення природоохоронних дій, особливо варто відмітити 2011 та 2012
роки, оскільки у 2011 році порівняно з 2010 роком відбулося зменшення економічного збитку
майже на 2%. Даний результат зберігся і у 2012 році з невеликим покращенням (на 0,43% та на
0,65%). Ці позитивні тенденції вважаємо результатом запровадження Податкового кодексу Украї-
ни та внесення змін щодо елементів природно-ресурсних платежів.

Порівняння надходжень від екологічного податку та плати за землю з економічним збитком
держави надасть інформацію стосовно того, чи компенсували податкові надходження забруднен-
ня навколишнього природного середовища, чи вплинули існуючі податки на покращення еколо-
гічної ситуації, а саме чи призвели до зменшення економічного збитку та як результат — до по-
кращення економічного стану країни (табл. 4).

В результаті проведеного дослідження виявлено, що лише у 2009, 2011 та 2012 роках збільшення
надходжень плати за землю та екологічного податку призвели до зменшення економічного збитку
держави від негативного впливу стану екології. Результати 2009 року обумовлені фінансовою кри-
зою 2008-2009 років, що призвела до зменшення обсягів виробництва та, як результат, до змен-
шення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище. Позитивні тенденції
у 2011 та 2012 роках, на наш погляд, обумовлені змінами, що були запроваджені Податковим
кодексом України.

Окрім економічного збитку держави від негативного впливу стану екології, важливим при до-
слідженні еколого-економічного стану країни є дослідження стану її екологічної безпеки (табл. 5),
що може бути оцінена за допомогою показника, що характеризує співвідношення витрат на охо-
рону навколишнього природного середовища та ВВП [12]. Вважаємо, що в розрахунок даного
показника необхідно ввести певний коефіцієнт. Обґрунтування введення даного коефіцієнту по-
в’язано з необхідністю коригування ВВП з урахуванням видів економічної діяльності, у яких він
створюється. Оскільки такі види економічної діяльності як освіта, охорона здоров’я, фінансова
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Таблиця 4. Вплив надходжень природно-ресурсних платежів на еколого-економічний стан Ук-
раїни, у 2003-2012 рр. *

Показники

Збільшення / зменшення
надходжень плати за зем-
лю у порівнянні з попере-

днім роком

Збільшення / зменшення
надходжень екологічного
податку (збору за забруд-

нення навколишнього
природного середовища) у
порівнянні з попереднім

роком

Збільшення / зменшення
економічного збитку дер-
жави у порівнянні з попе-

реднім роком

+/-, млн.грн +/-, % +/-, млн.грн +/-, % +/-, млн.грн +/-, %
2003 — — — — — —
2004 260,91 12,84 49,91 0,46 1037,5 9,60
2005 424,94 18,53 95,57 0,81 477,5 4,03
2006 404,16 14,87 380,17 3,09 280 2,27
2007 766,96 24,56 293,02 2,33 1133 8,99
2008 2792,05 71,79 93,96 0,68 420,5 3,06
2009 1681,39 25,17 29,81 0,21 -2341 -16,54
2010 1177,14 14,08 720,61 6,10 211 1,79
2011 1161,05 12,17 343,46 2,86 -66,5 -0,55
2012 1880,78 17,58 540,12 4,52 -146 -1,22

* Розраховано авторами на основі [2; 5; 9; 10; 11]

діяльність, державне управління не створюють загрози для навколишнього природного середови-
ща, отже врахування їх у складі ВВП при розрахунку показника екологічної безпеки не надає
об’єктивної інформації відносно стану екологічної безпеки країни. В країні може бути незначний
обсяг ВВП, що створюється у галузях, які є небезпечними для екології, а врахування всього обся-
гу ВВП буде вказувати на недостатню екологічну безпеку країну, в той час, як шкідливого впливу
для екології немає та витрати на охорону природно-ресурсного потенціалу необхідні незначні.
Отже, на наш погляд, показник розрахунку екологічної безпеки є наступним:

ЕБ = Во / ВВП Ке,
де ЕБ — показник екологічної безпеки;

Во — витрати на охорону навколишнього природного середовища;
ВВП — валовий внутрішній продукт;
Ке — коефіцієнт коригування ВВП, що враховує екологічний аспект,

Таблиця 5. Екологічна безпека в Україні у 2003-2012 рр. *

Роки
ВВП,

млн. грн.
ВВПпрп,
млн. грн. Ке

Витрати на охо-
рону навколиш-
нього природно-
го середовища,

млн. грн.

ЕБ без ура-
хування ко-
ефіцієнту, %

ЕБ з ураху-
ванням кое-

фіцієнту,
%

1 2 3 = 2 / 1 4 5 = 4 / 1 6 = 4 / 1  3
2003 267344 178867 0,67 920,94 0,34 0,51
2004 345113 224537 0,65 1183,34 0,34 0,53
2005 441452 280359 0,64 1252,54 0,28 0,45
2006 544153 336890 0,62 1636,58 0,30 0,49
2007 720731 441524 0,61 2241,34 0,31 0,51
2008 948056 560544 0,59 2764,69 0,29 0,49
2009 913345 528691 0,58 2538,79 0,28 0,48
2010 1082569 650016 0,60 2872,36 0,27 0,44
2011 1302079 783 218 0,60 3890,7 0,30 0,50
2012 1 408 889 833 216 0,59 5297,93 0,38 0,64

* Розраховано авторами на основі [2; 12]
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де Ке = ВВПпрп / ВВП,
де ВВПпрп — валовий внутрішній продукт, що створюється у галузях, які впливають на стан

природно-ресурсного потенціалу (сільське господарство, добувна промисловість, переробна про-
мисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, будівництво, торгівля, ре-
монт автомобілів, діяльність транспорту та зв’язку).

Отримані результати дослідження стану екологічної безпеки свідчать, що показник екологіч-
ної безпеки з урахуванням запропонованого нами коефіцієнту в середньому у півтори рази більше,
аніж показник екологічної безпеки, що не враховує галузеву структуру ВВП. Показник екологіч-
ної безпеки за 2003-2012 роки коливався в межах від 0,44 до 0,64%. Варто відмітити, що найбіль-
ший показник екологічної безпеки за останні десять років спостерігається саме у 2012 році, що
обумовлено зростанням суми витрат на охорону навколишнього природного середовища у по-
рівнянні з 2011 роком у 1,36 разів. За дослідженнями багатьох науковців, даний показник в про-
відних зарубіжних країнах складав 3-7% [12], але за останні час, даний показник значно змен-
шується у таких країнах як США, Великобританія, Японія, Данія, Швеція. Так, у США даний
показник за період з 2004 по 2007 роки складав 0,85% [13, с. 98], він перевищує показник еколо-
гічної безпеки України за аналогічний період у 2,74 рази, але далекий від оптимального. 3-7% від
ВВП — це той рівень екологічної безпеки, до якого Україна повинна прагнути. Але, застосовуючи
у розрахунках запропонований нами коефіцієнт коригування ВВП, що враховує екологічний ас-
пект, даний показник складатиме не 3-7%, а лише 2-4,6%.

ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження виявлено, що оцінити економічний стан країни можли-

во лише за умови коригування макроекономічних показників та показників соціального розвитку
на екологічний вплив, оскільки незадовільний стан навколишнього природного середовища впливає
на здоров’я населення, та, як наслідок, призводить до економічних збитків. Економічні збитки
держави від впливу незадовільної екологічної ситуації за 2003-2012 роки в Україні коливались в
межах від 5 до 25%, в той час як у зарубіжних країнах даний показник складає від 1 до 8%.
Досліджуючи стан екологічної безпеки за існуючою методикою, виявлено, що показник екологіч-
ної безпеки коливалася за 2003-2012 роки від 0,27 до 0,38%. Запропонований коефіцієнт, що вра-
ховує галузеву структуру ВВП при розрахунку показника екологічної безпеки, на наш погляд,
надав більш об’єктивну інформацію відносно стану екологічної безпеки в країні, та його значен-
ня в середньому збільшилося у півтори рази у порівнянні з існуючим. Виявлено вплив плати за
землю та екологічного податку на розміри економічного збитку від незадовільного стану навко-
лишнього природного середовища. Об’єктом подальших досліджень стануть напрямки реформу-
вання екологічного податку та плати за землю з метою зменшення економічного збитку держави
від негативного впливу стану екології.
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ИНТЕГРАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
С ДРУГИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ НАУКАМИ

И КОНВЕРГЕНЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Проведена критическая оценка действующих программ подготовки студентов по направлению «Учет и аудит». Пред-

ложены направления совершенствования в условиях интеграции бухгалтерского учета с другими науками и конверген-
ции образования. Основное внимание уделено компетеностным характеристикам бухгалтеров и аудиторов
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ВВЕДЕНИЕ
Развитое и эффективно организованное бухгалтерское дело является одним из неотъемлемых

элементов экономики. С повышением значения бухгалтера в рыночной экономике на первый план
выдвигаются вопросы его подготовки. В большинстве стран мира знание бухгалтерского учета
является неотъемлемой частью квалификации каждого экономиста.

Принятие в Украине с 2010 года Кодекса Этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов [1]
привело к необходимости ознакомления будущих бухгалтеров с основами этики бухгалтерской
профессии, требованиями, предъявляемыми мировым сообществом к профессиональному обра-
зованию и компетенции бухгалтеров и аудиторов. Это привело к тому, что вся учебная литература
по учету и аудиту, изданная до 2010 года является устаревшей, поскольку требуется переработка
содержания учетно-аудиторских дисциплин [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Практическая работа очень часть приводит к узкой специализации бухгалтера, что, безуслов-

но, снижает его профессиональный кругозор. Современный бухгалтер должен не просто уметь
вести книги (быль счетоводом), но и хорошо знать экономику, финансы, владеть основами техно-
логии производства, трудовым и гражданским правом, делопроизводством, компьютерной техни-
кой и иностранными языками.

Цель статьи состоит в критическом анализе действующих учебных программ по дисциплинам
для направления «Учет и аудит» образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» и выра-
ботке направлений совершенствования

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно экономическому словарю А.Н. Азрилияна, интеграция — это восстановление, объе-

динение в целое; предполагает сближение и взаимоприспособление отдельных частей целого [3].
Современный бухгалтер занимается не только ведением счетов, но и осуществляет широкую

деятельность, которая включает анализ, планирование и принятие решений, контроль и аудит.
Современный бухгалтер должен удовлетворять потребности тех, кто использует учетную инфор-
мацию, независимо от того, являются они внешними или внутренними пользователями.

В настоящее время существуют следующие специализации бухгалтерской профессии (табл. 1).

Таблица 1. Современные специализации бухгалтерской профессии *
Бухгалтерская специализация Характеристика специализации
Бухгалтер-оператор Выполняет рутинную, чисто механическую работу, которая состоит

во вводе входной информации и информационную систему учета
Бухгалтер-администратор Управление коллективом бухгалтерской службы
Бухгалтер-юрист Интерпретирует факты хозяйственной деятельности в наиболее вы-

годном для предприятия юридическом аспекте
Бухгалтер-программист Адаптирует прикладные программные учетные продукты к требо-

ваниям предприятия
Бухгалтер-финансовый кон-
сультант

Формирует набор информации и составляет на ее основе рекомен-
дации и прогнозы для принятия управленческих решений

* Составлено автором
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Таким образом, современный бухгалтер все больше становится полноценным экономистом и
входит в высшее управленческое звено предприятия. При этом, бухгалтерская профессия пере-
живает большие изменения, которые касаются:

 целей, ради которых ведется бухгалтерский учет;
 нормативных документов, которыми должен руководствоваться бухгалтер;
 подготовки учетных кадров;
 роли общественных организаций в развитии бухгалтерской профессии.
Так, с принятием нормативных документов в области налогообложения, произошел разрыв

между бухгалтерским и налоговым учетом. В связи, с чем пользователями бухгалтерской инфор-
мации стали не государственные органы, а внутренние (менеджмент, акционеры) и внешние пользо-
ватели (инвесторы, кредиторы). Соответственно, цели ведения бухгалтерского учета ориентиро-
ваны на предоставление информации для принятия управленческих решений.

Евроинтеграционные процессы в Украине и развитие международного сотрудничества требу-
ют дальнейшего реформирования системы бухгалтерского учета и внедрения методологии рас-
крытия экономической информации по международным стандартам.

Кроме этого, согласно Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе на 2007-2015 годы, утвержденной постановлением КМУ от 16 января 2007 №34 [4],
необходимо произвести изменения методологии системы бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе с учетом требований международных стандартов для:

1) совершенствование системы бухгалтерского учета:
 распределение между субъектами бухгалтерского учета полномочий по ведению учета акти-

вов, обязательств, доходов и расходов;
 разработка и внедрение единых национальных положений (стандартов) бухгалтерского уче-

та и единого плана счетов бухгалтерского учета в государственном секторе, гармонизированного
с бюджетной классификацией;

2) совершенствование системы финансовой отчетности и отчетности об исполнении бюдже-
тов путем:

 совершенствования методологии составления форм отчетности и их усовершенствование;
 разработка и внедрение новых форм финансовой отчетности об исполнении бюджетов;
 усовершенствование методов составления и консолидации финансовой отчетности и отчет-

ности об исполнении бюджетов с использованием современных информационных технологий;
3) создание унифицированной организационной информационной учетной системы, которая

будет предусматривать:
 модернизацию финансово-бухгалтерских служб;
 обеспечение казначейского обслуживания всех субъектов государственного сектора;
 адаптацию бюджетной системы, к новым методологическим принципам системы бухгалтер-

ского учета;
 усиление контроля со стороны Государственного казначейства за соблюдением единых пра-

вил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
 совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров финансово-бухгалтерских

служб;
 унификацию программного обеспечения, которое используется субъектами государственно-

го сектора с целью обеспечения обмена информацией между Минфином, органами Государствен-
ного казначейства и субъектами государственного сектора с использованием баз данных и инфор-
мационных систем.

С целью организационного обеспечения реализации Стратегии предусматривается осуществ-
ление мероприятий в соответствие с приложением, которые позволят исправить существующие
недостатки и решить насущные проблемы в сфере государственных финансов, в том числе путем
внедрения института государственных бухгалтеров.

Также эксперты Всемирного банка в июне 2008 г. отметили, что Украина продолжает страдать
от нехватки квалифицированных учетных кадров. Численность бухгалтеров и аудиторов надле-
жащей квалификации со знанием современных стандартов и методов составления финансовой
отчетности является недостаточной для обеспечения растущих потребностей рынка.

Также необходимо внедрение расширенной программы повышения квалификации бухгалте-
ров согласно стандартам Международной федерации бухгалтеров до доведения уровня украин-
ских бухгалтеров до европейского профессионального уровня.
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Важным аспектом интеграции отечественных бухгалтеров в контексте развития экономики
Украины является развитие саморегулируемых профессиональных общественных организаций.
Так, практически во всех странах, в отличие от Украины, саморегулирование бухгалтерской про-
фессии является обязательной составляющей. При этом профессиональная общественность ре-
шает вопросы методологии, системы надзора и контроля исполнения, системы обучения, санк-
ций и мотиваций.

Глобализация во всех аспектах деятельности в ХХI веке привела к конвергенции стандартов
финансовой отчетности (в частности ГААП США и МСФО). Конвергенция облегчает анализ и
распространение важной финансовой информации для безграничного движения глобального ка-
питала транснациональных корпораций. Не менее важным является поток человеческого капита-
ла и оценка компетентности бухгалтеров и аудиторов как составной инфраструктуры глобальных
экономических процессов.

Общепризнанным является то, что образование — это основа для международных стандартов.
Международные усилия по конвергенции стандартов образования бухгалтеров в первом десяти-
летии ХХI века поддерживаются, прежде всего, Международной федерацией бухгалтеров. Сна-
чала были разработаны Международные руководства образования (МРО), а затем приняты Меж-
дународные стандарты образования (МСО) МФБ, которые определили общие требования к обра-
зованию и обучению бухгалтеров и аудиторов [5].

Конвергенция в общем виде означает приближение к определенной ситуации. Главной целью
достижения конвергенции образования бухгалтеров является деятельность Совета по междуна-
родным стандартам образования, действующего под эгидой Международной федерации бухгал-
теров. Действуя в общественных интересах, СМСО МФБ разрабатывает, выпускает и распрост-
раняет стандарты, руководства, информационные документы по образованию на получение ква-
лификации, обучению профессиональных бухгалтеров, а также постоянному профессионально-
му развитию.

Пилотный проект 2005 года «Установка ориентиров глобального образования бухгалтеров»
установил, что высшие учебные заведения не выполняли роль лидеров, необходимую для устра-
нения пробелов в образовании бухгалтеров на своевременной основе. Указывалось, что необхо-
димо в учебных планах подготовки расширить программы по корпоративному управлению, меж-
дународной торговле, стратегическому планированию, маркетингу, информационных техноло-
гий. А существующие программы по бухгалтерскому учету и аудиту имели устаревшее содержа-
ние или проблемы с переводом. Об этом же говорилось на Всемирной конференции преподавате-
лей по бухгалтерскому учету в Стамбуле (2006 г).

Таким образом, глобализация экономической деятельности и конвергенция требований к ком-
петенции профессиональных бухгалтеров выдвигает на первый план потребность в совершен-
ствовании учебных планов и программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров по уче-
ту и аудиту в ВУЗах Украины. В Национальной академии природоохранного и курортного строи-
тельства на выпускающей кафедре Учет и аудит осуществляется подготовка бакалавров и специ-
алистов по учету и аудиту на основе новых учебных планов и усовершенствованных учебных
программ по профориентированным дисциплинам.

В частности, в рамках спецкурса «Основы профессиональной деятельности» студентам пред-
лагается к изучению темы «Международные стандарты образования профессиональных бухгал-
теров», «Профессиональная этика и ее регулирование», «Сертификация бухгалтеров» и т.д. При
этом студенты знакомятся с такими элементами Международных стандартов образования МФБ:

 требования к начальному уровню образования кандидатов в профессиональные бухгалтеры;
 содержание программ предквалификационного образования кандидатов в профессиональ-

ные бухгалтеры;
 требования по практическому опыту; оценка профессиональных возможностей и компетентности;
 профессиональные навыки, профессиональные ценности, этика, отношения;
 система повышения квалификации профессиональных бухгалтеров.
ВЫВОДЫ
Таким образом, знакомясь с современными требованиями, предъявляемыми в мировом сооб-

ществе к профессиональным бухгалтерам, студенты — первокурсники обладают возможностью
формировать пакет выборочных дисциплин для своей профессиональной подготовки, ориенти-
руясь на международный опыт. Это является важной ступенью в формировании имиджа профес-
сии бухгалтера в Украине и поднятия ее престижа среди абитуриентов.
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А значит, только совершенствование бухгалтерской профессии на основе интеграции с другими
областями экономической жизни и новейшими европейскими достижениями позволят преодолеть
финансовый кризис и повысить прозрачность отношений между инвесторами и предприятиями.

Дальнейшему исследованию подлежат вопросы бухгалтерского образования в условиях при-
менения компьютерной техники и технологий.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Доказана необходимости признания определяющего значения методологии бухгалтерского учета для создания но-
вых инструментов выработки управленческих решения, каким является информационная модель предприятия, в форме
цифрового прототипа. Проанализировано современное состояния элементов метода бухгалтерского учета, как носите-
лей свойств коммуникативности, с уточнением их способности претерпевать изменения под влиянием требований «ин-
формационных запросов» пользователей. Признано, как определяющее для построения информационной модели пред-
приятия, свойство коммуникативности учетной системы, что образует её особое единство с институциональной средой
и превращает учет в основного поставщика ресурса информационного типа.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, информационная модель предприятия, коммуника-
тивность системы учета, управленческие решения.

ВВЕДЕНИЕ
Стремление экономических агентов к принятию объективных управленческих решений, пре-

допределяет необходимость соблюдения таких требований относительно накопления экономи-
ческой информации, когда обеспечивается адекватность ее восприятия пользователями. Эконо-
мические агенты все больший интерес проявляют к тематике информационного моделирования.
Сторонники системного подхода к принятию решений, видят возможность «смоделировать ситу-
ацию во времени еще до проектирования объекта — на этапе технико-экономического обоснова-
ния, что позволит надежно хранить и умножать знания и информацию об объекте, … для реализа-
ции идеи единого информационного пространства предприятия — одного из краеугольных кам-
ней информационной поддержки концепции «управления объектом в течение его жизненного
цикла» [1].

Информационная модель, как цифровой прототип объекта, в котором однозначно определен
каждый элемент и обеспечена их логическая взаимосвязь, является той всеобъемлющей инфор-
мационной поддержкой, управленческих решений, с помощью которой разработчики предпола-
гают решение ряда информационных задач: сбор и актуализация инженерных данных о техноло-
гических объектах предприятия; централизованное хранение и обеспечение доступа к информа-
ции всем заинтересованным лицам в соответствии с их правами; инженерные расчеты и модели-
рование производственных процессов, бизнес-анализ на основе приложений, использующих дан-
ные о состоянии хозяйственных процессов предприятия [1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Уже сама формулировка заявленных выше информационных задач говорит о том, что инфор-

мационная модель строится на цифровой информации статичного характера (инженерных дан-
ных о технологических объектах, технические обоснования, стандарты, нормы), нуждается в по-
стоянном обновлении информацией динамичного характера (бизнес-анализ, данные о состоянии
хозяйственных процессов). Такую информацию может предоставить в первую очередь бухгал-
терский учет, который исторически сформировался в самостоятельную науку, что подтверждает-
ся наличием: теоретической основы, накопленной практики, установленной цели, предмета, объек-
тов, методологии и системной организации [2].

Исследование информационных связей между бухгалтерским учетом и управленческими ин-
формационной моделью предприятия позволяет взглянуть на бухгалтерский учет в контексте: уста-
новления мест возникновения начальной информации; определения наиболее рациональных видов
носителей информации; расчета необходимого количества и пропускной способности информаци-
онных каналов; установить ценности переданной информации, ее значения для конкретных пользо-
вателей; установления последовательности и периодичности решения учетных задач и прочего.

Характеризуя свойства бухгалтерского учета как системы, следует понимать и принимать во
внимание характеристики среды, в которой он реализуется как информационная система.

Теория систем называет следующие свойства: «делимость, целостность, интегративность, ком-
муникативность и иерархичность [3; 4].

Для исследования в направлении построения информационной модели предприятия, особый
интерес представляет именно свойство коммуникативности учетной системы (система не изоли-
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рована, она взаимодействует со средой; среда и система оказывают друг на друга влияние), что
образует её особое единство со средой, задающей требования и ограничения учетной системе,
под влиянием других подсистем одного уровня с рассматриваемой.

Для доказательства актуализация бухгалтерского учета, как подсистемы информационной мо-
дели предприятия, воспользуемся аргументами В.М. Жука, который подтверждает важности уме-
ния руководителей работать с финансовой отчетностью, следующим: « ролью информации в си-
стеме управления экономикой (бизнесом), благодаря чему бухгалтерский учет в системе обеспе-
чения информацией менеджмента приобретает приоритетное значение; изменением отношения к
информации в рыночных условиях, когда она превращается в специфический товар со всеми вы-
плывающими из этого последствиями (коммерческая тайна, стоимость, цена и так далее); влия-
нием глобализации, в условиях которой бухгалтерский учет (информация) рассматривается как
мощный инструмент проявления конкурентоспособности, лоббировании интересов и тому по-
добное» [5]. Бухгалтерскому учету, как «открытой информационной системе» [6; 7; 8; 9], прису-
щи свойства, определяющие способности системы реагировать на изменения внешней средой.

Происходящие в экономических системах процессы глобализаций, определяют особенности
постиндустриального этапа развития «от информационного общества к обществу знаний и уме-
ний» [9], где информация постепенно становится доминирующим объектом собственности, вле-
кут за собой необходимость признание системы бухгалтерского учета, как основного поставщика
ресурса информационного типа.

Несмотря на признание ценности учетной информации, информационные взаимосвязи подси-
стемы бухгалтерского учету, в отличие от других подсистем функционально развитой системы
управления, не достаточно представлены в литературе для менеджеров и руководящих методи-
ческих материалах по управлению предприятиями [10].

Рассматривая систему бухгалтерского учета, как составляющую системы управления, отече-
ственные научные заявляют, что «современные экономические процессы характеризуются ос-
ложнением внутренних и внешних связей, которое предопределяет необходимость создания гиб-
ких активно-адаптивных учетных систем» способных к взаимной коммуникации [11].

Следует признать, что понимание сущности коммуникативности системы бухгалтерского уче-
та, а вместе с этим обстоятельств, при которых система бухгалтерского учета может реализовать-
ся с пользой для эффективного управления в информационной модели предприятия, заслуживает
предметного рассмотрения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является уточнение современного значения учетной системы для создания тако-

го инструмента управления, как информационная модель предприятия, для обеспечения задач
управления, а также теоретическое обоснование восприимчивости учетной системы, к требова-
ниям, которые выдвигаются институциональной средой.

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Построению информационной модели предприятия предшествует системный анализ, задача

которого: из всего множества элементов реального объекта, его свойств и связей выделить те,
которые являются существенными для целей моделирования. Просматривается следующий поря-
док этапов перехода от реального объекта к информационной модели, т.е. следующие этапы ин-
формационного моделирования: 1) реальный объект; 2) системный анализ; 3) система данных,
существенных для моделирования; 4) информационная модель. Применяя данную последователь-
ность моделирования к основным группам объектов бухгалтерского учета — активам, капиталу,
обязательствам, доходам, расходам, денежным потокам можно получить, например для активов,
следующее:

 имущество предприятия — как совокупность объектов полученных посредством инвестиро-
вания и привлечения кредитов, а следовательно представляющие суть экономических отношений
предприятия с внешними экономическими агентами;

 возникают у предприятия в следствие прошлых событий, признаётся в финансовой отчетно-
сти при наличии обоснованного ожидания получения экономических выгод в будующем и нали-
чии возможности достоверной оценки;

 для моделирования существенно: первоначальная стоимость в момент поступления, последу-
ющие затраты в процессе использования, наличие признаков обесценения, условия выбытия и т.п.;

 в информационной модели будет представлены: стоимостные оценки активов, показатели
эффективности, показатели динамики роста стоимости активов, структура активов.
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Значение коммуникативных свойств системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
(образует её особое единство с институциональной средой), для информационной модели пред-
приятия, заключаются в способности адекватно менять алгоритм своего функционирования, а
порою и вектор направленности, с целью достижения соответствия изменениям внешних усло-
вий. Именно отдельные элементы системы бухгалтерского учета и взаимодействия между ними
должны быть восприимчивы к изменениям, для того, чтобы система приобрела признаки комму-
никативности.

В системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности такими «отдельными элементами»
следует определить: а) государственные регуляторы (нормативно-правовые акты, национальные
положения (стандарты) бухгалтерского учета (далее — П(С)БУ) и методические рекомендации
по ведения бухгалтерского учета); б) учетные политики отдельных предприятий и корпоратив-
ных объединений; в) установленный на предприятии документооборот сопровождающий регист-
рацию хозяйственных событий (распорядительные документы, первичные документы, учетные
регистры, отчетность); г) рабочий план (система) бухгалтерских счета и их типовые корреспон-
денции; д) формы статистической, налоговой, финансовой и другой отчетности предприятия, яв-
ляющиеся носителями информации для принятия управленческих решений.

Как показали исследования, все эти элементы исторически претерпевают изменения под вли-
янием требований «информационных запросов» пользователей [12; 13; 14], чем демонстрируют
свойства реагировать на изменения параметров внешней среды, что позволяет рассматривать си-
стему бухгалтерского учета и финансовой отчетности, как коммуникативную подсистему форми-
рования управленческой информации в информационной модели предприятия

Эволюция теоретических представлений и методов изучения бухгалтерского учета самым не-
посредственным образом определяется управленческими задачами, для решения которых идет
накопление научных знаний. То, что современный бухгалтерский учет (его теоретические и прак-
тические основы) формируется как подсистема управленческой информации в информационной
модели предприятия, говорят исследования специалистов, относительно усовершенствования
методов познания в учетной науке. С.Ф. Голов рассматривает «многоцелевой учет» и отстаивает
идею «глобального учета» [15]; Н.М. Малюга выделяет научное направление «двойной информаци-
онной динамики» [16]; М.С. Пушкарь предложил «креативный учет», дающий возможность «биз-
несу найти решения, направленные на обеспечение конкурентных преимуществ» [10]; Ю.А. Верига
и С.М. Деньга придерживаются концепции «стратегического екаунтинга» [17]; В.М. Жук стал в
истоков «институциональной теории учета» [18]. С.Ф. Легенчук разделяет упомянутых авторов
на: «традиционалистов» (стоящих на позиции необходимости сохранения существующей теоре-
тической структуры и принципов бухгалтерского учета) и «кардиналистов» (поддерживающих
позицию необходимости коренного реформирования системы бухгалтерского учета и разработки
ее новой теоретической почвы) [19], указывая тем самым на признание всеми авторами обновле-
ния методов познания в учетной науке, доказывая этим, способность бухгалтерского учета, не
теряя своей ведущей функции «информационного обеспечения принятия экономических реше-
ний» при возникновении новых аналитических объектов, отвечать на изменяющиеся «информа-
ционные запросы институциональной среды» [12], проявляя тем самым коммуникативность.

Для объективного восприятия значения коммуникации системы учета и изменений институ-
ций, целесообразно напомнить одно из наиболее точных определений институций, английским
экономистом, Элизабет Остром [20]: «Институции» могут быть определены как наборы работаю-
щих правил для признания того: кто должен принимать решение в определенных сферах, каких
общих правил следует придерживаться, каким процедурам необходимо следовать, какую инфор-
мацию следует или не следует продуцировать, какие итоговые последствия будут иметь те или
иные действия. Все правила содержат предписания о том, что запрещено, что разрешено или как
следует действовать. Работающими правилами являются такие, которые реально действуют, над
которыми существует контроль и мотивация относительно их соблюдения в случаях, когда инди-
виды делают выбор относительно собственных действий».

Резкое изменение экономической парадигмы стран постсоветского пространства в 90-ые годы,
то есть изменение «работающих правил» создало условия для демонстрации коммуникативных
свойств бухгалтерского учета, который сохранил свои традиционные функции системы «сплош-
ного, непрерывного наблюдения и накопления данных» и смог обеспечить по требованию новой
институциональной среды, реализацию новой цели финансовой отчетности — представления
информации для принятия решений. Ввести стандартизированный бухгалтерский учет в более
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сложный социально-культурный контекст и направить его развитие стало возможным лишь бла-
годаря его коммуникативным преимуществам.

Чтобы избежать ошибочного отождествление коммуникативности учета с совместимостью,
имплементацией или гармонизацией бухгалтерского учета уместно дать характеристику состав-
ляющих системы бухгалтерского учета на предмет обеспечения коммуникативности, или её огра-
ничения. Традиционная учетная система опирается на нормативно-правовое обеспечение, регла-
ментирующее правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского уче-
та, а именно: состав, и содержание информации для пользователей отчетности, адресаты и сроки
подачи. Наличие государственного регулирования не допускает проявления инициативы у пред-
приятий, которые сталкиваются с новыми учетными объектами, и в то же время не позволяет
учету реагировать на информационные запросы быстрее, чем это сделает «законодатель», что
снижает коммуникативность учета.

Утвержденные Министерством финансов Украины П(С)БО, как инструменты представления
информации, относительно финансового состояния и финансовых результатов деятельности эко-
номических агентов — достаточно гибкие. Это подтверждается наличием альтернативных мето-
дов оценивания объектов и операций, практически в каждом стандарте. Альтернативность мето-
дов оценки заимствована из МСФО, в стремлении достичь «соответствия» с ними [21]. Но все то,
что методологи не могут включить в стандарты по соображениям недопустимости противоречий
с МСФО, они вкладывают в «методические рекомендации по ведению учета» [22], как например:
стоимостную границу для признания необоротных активов. Наличие упомянутых «методических
рекомендаций» также ограничивает коммуникативность подсистем учета в информационных
моделях предприятий., а жесткий формат отчетности (в соответствии с НПСБО 1 [23]) и ограни-
чение объективности при «признании» и «оценивании» объектов в учете из-за превалирование
налоговых интересов, уменьшают полезность учетной информации для информационной модели
предприятия.

Следующая важная составляющая системы бухгалтерского учета — документооборот пред-
приятия. Порядок документооборота зависит от характера и особенностей хозяйственных опера-
ций и установленных требований к их регистрации, а также от структуры предприятия и его
учетного аппарата. Основное задание организации движения документов (носителей информа-
ции о хозяйственных событиях) — это оптимизация каналов передачи информации и связи учет-
ных звеньев-исполнителей. Появление новых, ранее не существовавших хозяйственных событий
и необходимость соответствующей их регистрации нуждается в загодя продуманной системе про-
цедур движения учетной информации, в пространстве и времени. Упорядочивание этого процес-
са на практике, является сущностью документооборота и демонстрирует четкие свойства комму-
никативности учетной подсистемы. Документооборот предприятия проще приспособить к но-
вым хозяйственным процессам и новым объектам учета, чем нормативную базу учета, а следова-
тельно он имеет более выраженные признаки коммуникативности, независимо от того, что для
типовых форм первичных документов и учетных регистров исключено изменение их форматов.

Регламент документооборота разрабатывает бухгалтерская служба и утверждает руководитель
предприятия, приказом об учетной политике. Условие пересмотра учетной политики, лишь к на-
чалу отчетного года, при всей обоснованности соблюдаемых при этом принципов периодичности
и сопоставимости, препятствует коммуникативности системы учета.

Можно поразмыслить — насколько установленные П(С)БУ принципы подготовки финансо-
вой отчетности способствуют или препятствуют коммуникативности учета.

Принципы, сформулированные в НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности»
[23] можно сгруппировать в зависимости от значимости для обеспечения коммуникативных свойств
учета, следующим образом:

 принципы, применяемые как допущения, для однозначного толкований параметров простран-
ства и времени, а также для исключения влияния субъективных факторов на достоверность учета
активов, обязательств, капитала, финансовых результатов и потоков денежных средств предприя-
тия. В эту группу можно отнести принципы: автономности, непрерывности деятельности, начис-
ления и соответствия доходов и расходов, принцип периодичности. Названные «допущения» пре-
пятствуют прямому влиянию внешней среды на достоверность отчетности, чем обеспечивают
качество коммуникативности учета;

 принципы, применяемые для признания и оценки, измерения и отражения в бухгалтерском
учете (признания полезности и сопоставление), существующих, а так же новых объектов и хозяй-
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ственных процессов. Это принципы: исторической себестоимости, принцип полного раскрытия,
принцип единого денежного измерения — безусловно демонстрируют коммуникативность сис-
темы учета;

 принципы, которые действуют как «правила выбора» из имеющихся вариантов признания и
оценки, чем обеспечивают качество полезности информации финансовой отчетности, в частно-
сти восприимчивость учетных методик к возникновению новых характеристик у объектов учета.
Это принципы: превалирования (преобладание) сущности над формой, экономичность (выгоды
должны оправдывать расходы ), осмотрительности, последовательности. Например, принцип пе-
риодичности позволяет разделить время деятельности предприятия: на время до наступления из-
менений и время, когда в учете и отчетности следует учитывать новые обстоятельства и объекты,
устанавливая тем самым «обязательность» проявления коммуникативности учета.

 Можно сделать вывод, что заявлены в НП(С)БО1 [23] принципы представления информации
в финансовой отчетности, способствуют обеспечению коммуникативности системы бухгалтер-
ского учета.

Исследование коммуникативности учета для информационной модели предприятия будет не-
полным, если за пределами рассмотрения останутся вопросы внедрения МСФО в Украине. Что-
бы не отвлекаться на историю этого вопроса, заметим несколько известных обстоятельств кото-
рые так или иначе, характеризуют современное состояние вопроса:

 практика применения МСФО субъектами хозяйствования в Украине существует более пят-
надцати лет, однако это не привело к признанию МСФО широким кругом практикующих бухгал-
теров в качестве методики отвечающей информационным запросам украинского менеджмента и
собственников [24];

 среди научных работников и практиков продолжаются споры относительно того, что «цель
максимального сближения национальных стандартов бухгалтерского учета с международными в
данный момент является одной из важнейших» [15]. Признанные исследователи [16; 19, с. 17] заме-
чают, что «тенденция универсализации учетных процедур» сориентирована на удовлетворение по-
требностей глобальных производств и не принимает во внимание уровень развития национальных
производительных сил, социальные, экономические, правовые и экологические отношения;

 по-прежнему существует противостояния между МСФО и GAAP US. Так США, «декларируя
адаптацию GAAP US к МСФО, продолжает инициировать реформирование МСФО под нормы
GAAP US» [24]. Доказательством того, что преимущество сейчас «на стороне» GAAP US свиде-
тельствует исключение из Концептуальной основы финансовой отчетности принципа осмотри-
тельности. Факт можно прокомментировать, как отказ от оценки активов и обязательств по при-
оритетам кредитных рынков (Европа признает основным источником финансирования банков-
скую сферу, для которой свойственна оценка имущества по наименьшей стоимости), в пользу
оценки по котировкам фондового рынка (для США основной средой привлечения финансирова-
ния остается фондовый рынок), где минимальная оценка, не всегда является «надежной».

Приведенные факты неоднозначности идеи внедрения МСФО в Украине, отражают сложность
условий, в которых украинская система учета и отчетности проявляет свои коммуникативные
свойства, участвуя в создании информационных моделей предприятий.

Итак, для понимания значения бухгалтерского учета для качественного применения информа-
ционной модели предприятия, важно определить те обстоятельства, которые влияют на коммуни-
кативность такой системы. К таковым можно отнести: влияние ведущих теоретиков и професси-
ональных организаций; экономические последствия принятия той или другой системы стандар-
тизации учета; нормативно-правовая среда; налоговая политика; национальные исторические
особенности развития учета; круг пользователей учетной информации и их интересы; источники
финансирования; влияние учетных методик и практики других стран; общее социально-экономи-
ческое положение в стране.

Представим влияние несколько из приведенных обстоятельств на качество информационной
модели предприятия:

 публичная отчетность предприятия в дальнейшем используется для прогнозирования — иначе
не было бы смысла тратить силы, время и средства на ее подготовку. Изменение формата финан-
совой отчетности может изменить взгляд на структуру активов и обязательств компании, а также
повлиять на принятие решений, то есть вызывать «экономические последствия».

 общая социально-экономическая ситуация в стране, влияет и на систему бухгалтерского уче-
та и отчетности. Наиболее наглядный пример из этой области: высокий уровень инфляции может
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привести к созданию инфляционно-ориентированной бухгалтерской системы, как это фактичес-
ки случилось в некоторых странах Латинской Америки.

 источники финансирования. Если финансирование компании осуществляется через фондо-
вые биржи, то есть публично, можно ожидать, что качество публикуемой ею финансовой отчет-
ности будет выше, чем в случаях, когда финансирование поступает посредством частных согла-
шений или кредитования, поскольку тогда лица, предоставляющие финансирование, рискуют стать
жертвой преувеличений и фальсификаций, получая необходимую информацию в рамках самого
соглашения.

ВЫВОДЫ
Возможности использование в дальнейших исследованиях концептуального подхода к пони-

манию места бухгалтерского учета и финансовой отчетности в информационной модели пред-
приятия и вследствие этого понимание закономерностей развития учета, реализуется в первую
очередь в системном восприятии явлений и процессов, которые происходят с субъектом хозяй-
ствования в институциональной среде. Поэтому концепция определяющей роли учета как подси-
стемы информационной модели предприятия основывается на таких предпосылках:

1. Бухгалтерский учет, как подсистема, решает установленный круг задач, объединённых об-
щими методическими принципами, а также формирует стойкие каналы внутренних информаци-
онных связей посредством документооборота предприятия.

2. В подсистеме имеется информационные связи между блоками (финансовый учет, который
представляет информацию для внешнего пользования, учет для целей налогообложения, дающий
сигналы об ограничении в ресурсах и управленческий учет, генерирующий информацию для внут-
реннего пользования. Наличие этих информационных связей обусловлено единством объектов,
которые подлежат учету, что определяет конфигурацию «информационной модели предприятия».

3. Между элементами системы бухгалтерского учета существуют информационные связи, ко-
торые диктуются необходимостью связей между задачами учета (документирование, инвентари-
зация, регистрация на бухгалтерских счетах, составление отчетности и т.д.), это позволяет зая-
вить, что информационные связи между блоками информационной модели предприятия осуще-
ствляются только через соответствующие информационные связи задач учета.

4. Входная информация, которая поступает в конкретный блок учетной подсистемы, может
содержать исчерпывающие данные о хозяйственном событии, не все из которых необходимы для
бухгалтерского учета, но могут быть полезны для прочих подсистем информационной модели. В
этом проявляется полезность «сплошного и непрерывного наблюдения» в бухгалтерском учете.

Обобщая изложенное, выделим факторы, которые позволяют объединить элементы бухгал-
терского учета в подсистему информационной модели предприятия: использование единой сис-
темы классификации источников информации, использование единой системы показателей; общ-
ность методик контроля качества информации; общность носителей информации; подчинение
движения информации и способов ее обработки целям управления; использование в управлении
обратной связи и прочее. Нужно также сказать, что хотя многие положения, относительно опре-
деляющей роли функциональной подсистемы бухгалтерского учета в информационной модели
предприятия, проверенные на практике и не вызывают сомнений, предложенную концепцию сле-
дует рассматривать как такую, которая развивается.

Современная практика ведения учета и представления отчетности по П(С)БУ, к сожалению
свидетельствует о готовности экономических агентов «выполнять лишь тот набор правил, над
которыми существует контроль и принуждение относительно их соблюдения» [элизаб.], что при-
водит к выборочности в исполнении требований П(С)БО, а следовательно к снижению качества
информации для принятия решений. Негативные обстоятельства, которые еще предстоит преодо-
леть заключаются в следующем:

 превалирование информационных запросов налогового законодательства над информацион-
ными интересами других пользователей финансовой отчетности;

 фактическая безадресность финансовой отчетности, которая приводит к асимметрии между
требованиями органов к которым подается финансовая отчетность и лицами, принимающими
управленческие решения, о дальнейшем функционировании предприятия;

 отсутствие окончательно сформированной институциональной среды (в понимании уровня
развития национальных производительных сил, социальных, экологических, экономических и
правовых отношений) для применения П(С)БО или МСФО в полном объеме;
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 недостаточное внимание государства к признанию работодателями квалификационных ком-
петенций учетных работников, а именно отсутствие достаточной мотивации бухгалтера на созда-
ние высококачественного информационного продукта, пригодного обеспечить управленческие
решения менеджмента.
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НЕОБХІДНІСТЬ БРЕНДИНГУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розглядається один з нецінових методів забезпечення конкурентоспроможності продукції — брендинг.

Зокрема розглянуто суть поняття «бренд», визначені основні характеристики бренду, які здійснюють значний вплив на
ринкову позицію. Зроблено акцент на те, що бренди являються свого роду квінтесенцією рекламного представлення
будь-якої фірми. Для відомих та давно працюючих компаній вони приносять досить солідний капітал, який при пра-
вильному його використанні може приносити додаткові прибутки.

Ключові слова: бренд, брендинг, торгова марка, ринок.

ВСТУП
Маркетинг на сьогоднішній день є необхідним для всіх галузей економіки України. Глобальна

конкуренція, перевиробництво продуктів масового попиту, агресивна політика транснаціональ-
них компаній змушують локальних гравців економічної системи шукати механізми підвищення
ефективності функціонування на висококонкурентних ринках. Конкуренція вже давно перестала
носити характер прямої боротьби продуктів виробників, вона ведеться у свідомості споживача за
його уподобання, реалізовані у формі вибору. Умови конкурентної боротьби, що притаманні рин-
ковому типу, змушують підприємців все частіше вдаватися до інструментів брендингу. Виникає
питання: брендинг в умовах нової економіки, широкого товарного асортименту і жорсткої конку-
ренції — це самоціль чи необхідність? Спробуємо дати відповідь.

Протягом останніх років брендинг все частіше стає об’єктом наукових досліджень. Існує ряд
концепцій створення брендів, написані гори книг. Нам відомо багато імен науковців, які зробили
свій внесок в цю область. Значний доробок у формування теоретико-методичних засад брендингу
внесли такі вчені, як Д. Аакер, А. Бадьїн, Д. Герман, П. Дойль, Ф. Котлер, Ю. Насєдкіна, Т. Ніль-
сон, В. Перция, О. Трач, Ф. Шарков, Л. Чернатоні та ін. Однак, тема брендингу є порівняно но-
вою та недостатньо дослідженою. Зокрема, потребує вивчення питання необхідності брендингу в
умовах нової економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Запорукою успішності підприємницької діяльності є правильна розробка процесу управління

та просування на ринок продукції та торгової марки. У бізнесі почалася епоха «інформаційної
економіки», відмітною характеристикою якої є зміна основоположних джерел добробуту. Якщо
раніше це були матеріальні активи — земля, робоча сила, капітал, то в даний час в сферу підпри-
ємницької діяльності все глибше проникають такі поняття, як «нематеріальні активи», «інтелек-
туальна власність», «торгові марки», «брендинг», «бренд-менеджмент». Сьогодні існуючі підпри-
ємства продукція яких характеризується однаковими характеристиками, технічними параметра-
ми та економічними показниками мають різні обсяги продажів та рівні прибутків. Статистика
свідчить, що 9 з 10 нових товарів або торгових марок так і не знаходять шлях до серця споживача
і гинуть в перші роки свого життя.

Таким чином метою роботи є визначення ролі і місця брендингу в умовах нової економіки.
Виокремимо які саме тенденції свідчать про розвиток такого явища як брендинг, які умови спри-
яють його розвитку та які перешкоди існують і в чому причина їх появи.

РЕЗУЛЬТАТИ
Більшість людей своє життя не «проживають», а «продумують». В період неспання людина не

тільки робить якісь дії: пересувається, їсть, дивиться, слухає, працює ..., а й постійно «коментує»,
що відбувається. Таким чином майже весь час у свідомості працює своєрідний «дискусійний клуб»
де весь час обговорюються події минулого, теперішнього і навіть майбутнього, які б могли стати-
ся. Загалом, більша частина отриманої інформації, в кінцевому рахунку, приймає форму думок. Ці
думки носять або вербальний характер, або візуальний.

Більшість товарів і послуг, споживаних людиною, використовуються тим же шляхом. Пережи-
вання, які ці товари і послуги приносять в життя людини, носять не тільки реальний характер —
інформація, що надходить від органів чуття, найчастіше вони носять характер ментальний. Тобто
процес споживання, так само як і попередній йому процес вибору і подальший процес оцінки
задоволеності вибором і самим споживанням або володінням зазвичай супроводжуються розумо-
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вим процесом. Тобто переживання пов’язані з споживанням або володінням чим-небудь для ряду
людей, багато в чому, є просто однією з форм розумового процесу. Для цих людей споживання
чого-небудь або володіння чим-небудь це просто «думки на задану тему».

Напевно, можна говорити про те, що для більшості людей «якість продукту» визначається
«якістю думок», пов’язаним з його безпосереднім споживанням або з володінням цим продуктом.
Якість залежить від того, як людина оцінює думки, що виникають у процесі вживання або від
усвідомлення факту володіння. Такі думки про думки.

Оскільки людина «надто багато думає», то вона не може досить добре сконцентруватися на
самому житті, на тому, що безпосередньо відбувається. Тому далеко не завжди компанія може
привнести в життя людини бажані їй переживання за допомогою самого продукту: товару або
послуги. Можна навіть говорити, що після досягнення якогось порогового рівня для багатьох
людей всі товари стають однаковими. Не те, щоб між ними не було розходжень, вони, ці відмінності
виразно існують, просто людина перестає їх помічати. Життя людини занадто швидко рухається,
думки біжать надто жваво, для того щоб звертати увагу на деталі. Глобальні концепції куди цікавіші.
Зрештою, мозку людини цілком достатньо для того, щоб вершити долі світу і обговорювати сусідів
по сходовій клітці. Всі в «одному флаконі».

Така захопленість концепціями, частково, перетворює товари та послуги теж, на свого роду,
концепції. Предмети із власне предметів, перетворюються на елементи стилю життя, моди, соці-
ального статусу і т.п. Одні товари стають успішними брендами, а інші зазнають аварії на вільних
водах ринку. Брендами стають товари без споконвічно закладених в них концепцій [1].

Тобто з певного моменту, якість концепцій не може бути «покращено» безпосередньо за раху-
нок поліпшення якості продуктів. Постають питання:

 у чому полягає та сила, яка змушує робити споживача свідомий чи несвідомий вибір тієї чи
іншої марки?

 як же тоді вигравати у конкурентній боротьбі?
А все, що для цього потрібно, це грамотно управляти брендом, створити необхідне інформа-

ційне поле і пов’язати його з даним продуктом. Бренди перетворюються на потужну зброю конку-
ренції, інструмент створення ділової репутації та формування споживчої довіри. Вони висловлю-
ють місію фірми і символізують корпоративний потенціал, створюваний всією компанією, вклю-
чаючи найменші підрозділи. Необхідність брендингу в умовах нової економіки очевидна: на бага-
тьох ринках бренд — це умова існування товару взагалі. Бренд — найважливіший фактор забез-
печення прихильності покупців. Він дорогий для свого володаря, як найважливіший актив ком-
панії, а для споживача — як єдиний фактор, за допомогою якого можна ідентифікувати товар або
послугу в сучасній системі тотального супермаркету.

Вперше брендинг у сучасному розумінні слова став застосовуватися ще в третьому тисячолітті
до н.е. — коли тавро на худобі стало сприйматися не тільки як ідентифікатор власника-тваринни-
ка, але і як показник особливих властивостей саме даного поголів’я, що сприяли активним прода-
жам (що прямо зазначено, наприклад, у Єгипті в 21 столітті до н.е.).

Ще більш давніми елементами брендингу були форми і орнаментація кераміки, а також де-
яких інших артефактів. Все це, часом, крім сакральних, художніх та інших функцій вже тоді ство-
рювалося цілеспрямовано для підвищення продажів (якими в давнину частіше служив натураль-
ний обмін) — в якості знака певних властивостей або особливої статусності предметів або розмі-
щеного в них вмісту. Вже в дописьменну епоху ремісники і найближчі до них зацікавлені особи
створювали цілі «продажні» концепції конкретного іміджу — пов’язаного з використанням пред-
метів, оформлених саме так, а не інакше.

Клеймо ж в чистому вигляді в античні часи і в ранньому середньовіччі мали найбільш серйозні
й успішні виробники найбільш цивілізованих країн. Але вже в ХVІ столітті власний герб і симво-
ліку мало більшість виробників товарів у Європі.

В наш час ми кожен день проводимо в оточенні брендів. Товари-бренди, телепрограми-брен-
ди, бренди-подорожі ... Політична боротьба, в значній мірі, є різновидом брендингу.

Поняття «бренд» здається вже давно знайомим і, загалом-то, зрозумілим і вивченим. Проте,
часто навіть професіоналу з маркетингу важко дати відповідь. Все це заплутує ситуацію.

Що таке бренд? Думки науковців щодо етимології поняття «brand» є суперечливими. Частина
експертів наполягає на скандинавському корінні («branna» — вижигати), окремі вчені — на швед-
ському («brand» — вогонь). В перекладі з англійської мови, з якої слово потрапило до нас, «brand»
означає «ставити клеймо» [2].
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На практиці багато хто плутає два близькі поняття — бренд і торгову марку. Торгова марка —
це назва, що позначає той чи інший товар, його графічне написання і візуальний знак. Але бренд
— це поняття не матеріальне. Його не можна побачити або помацати. Він знаходиться в свідо-
мості споживача . Бренд — це сукупність уявлень, асоціацій, образів, ідей і обіцянок, які склада-
ються в умах людей про конкретний продукт або компанії. Бренд — це унікальне поєднання стійких
асоціацій у свідомості споживачів, що відображають індивідуальність продукту, гарантію його
високої якості, неповторності, що забезпечують стійку конкурентну перевагу і створюють само-
стійну, незалежну від товару або послуги вартість. Це стійка думка про торгову марку. Маркето-
логи називають його позиціонуванням. Бренд — це плід роботи маркетологів і рекламістів. На-
приклад, якщо вам скажуть Mersedes — ви подумаєте «престиж», Volvo — «безпека» , BMW —
«задоволення від водіння». Хоча за основними показниками ці машини абсолютно однакові.

Бізнес-словник (Business Dictionary) визначає бренд як: «Ім’я, знак, або символ, використову-
ваний для ідентифікації продукції продавця і для відмінності від продукції конкурентів» [3, 4].

Знаки і символи, звичайно, є частиною бренду, але це визначення нам здається все ж неповним.
Уолтер Ландор, одна з найбільш значущих постатей індустрії реклами, визначив бренд так:

«Говорячи по-простому, бренд це обіцянка. Шляхом ідентифікації товару або послуги, і підтвер-
дження їх оригінальності, бренд забезпечує почуття задоволення та якості» [5].

Девід Аакер у своїй книзі «Будуємо сильні бренди» визначає бренд як «коробочку почуттів» і
виводить суть бренду наступним чином: «Набір якостей, пов’язаний з ім’ям бренду і символ, який
посилює (або послаблює) цінність продукту або послуги, пропоновані під цим символом» [6].

За визначенням Філіпа Котлера, автора відомих книг «Основи маркетингу» і «Маркетинговий
менеджмент» та ін., бренд — це назва, термін, символ або дизайн (або комбінація всіх цих по-
нять), що позначають певний вид товару або послуги окремо взятого виробника (або групи вироб-
ників) і що виділяють його серед товарів і послуг інших виробників [7].

Проте справжній розквіт ідеї брендингу припав на другу половину двадцятого століття, і пов’я-
зано це було з цілком природними причинами — появою на ринку великої кількості схожих товарів.
В умовах перевиробництва товарів на зміну ринку виробника приходить ринок споживача. Спожи-
вання стало не стільки тратою коштів в обмін на володіння товаром, скільки витрачанням особис-
тих ресурсів (в тому числі, часу або уваги) в обмін на досягнення якогось позитивного переживання.

Класична теорія маркетингу рекомендує в даній ситуації більше уважно ставитися до спожи-
вачів, досліджувати їх запити. Здавалося б, компанії, що приділяють увагу маркетингу, повинні мати
найбільшу прибутковість. Тільки класичний маркетинг не врахував, що в умовах активного задово-
лення споживачів дослідження споживчих мотивів перестає бути ринковою перевагою компанії.

У сьогоднішньому світі достатку товарів та інформації про них у покупця виникає так званий
споживчий шок. Як вибрати? Тому роль бренду надзвичайно висока, від його наявності і ефектив-
ності безпосередньо залежать продажі. Оскільки саме бренд дозволяє нам робити швидкий і не-
свідомий вибір в магазині. Навіщо довго думати над вибором, якщо у нас в голові вже існують
сформовані пріоритети тих чи інших торгових марок, а значить, вибір вже зроблено заздалегідь або
може бути значно спрощений. Сила бренду — у чіткому позиціонуванні торгової марки в свідомості
покупців, у його місці на шкалі пріоритетів при виборі серед конкуруючих товарів і в кількості
споживачів, у яких все це існує у свідомості. Чим однозначне позиціонування, ніж більш лідируюче
місце при виборі у бренда і чим більше покупців носять це в голові — тим сильніше бренд [8].

Вказані відмінні визначення пояснюють бренд по-своєму точно і різнобічно, але всі вони зво-
дяться до того, що бренд — це маркетинговий термін, що символізує комплекс інформації про ком-
панію, товар чи послугу. Бренд — це не товар або послуга самі по собі, а образ, унікальний і приваб-
ливий для споживача. Чи варто говорити, що у сфері бізнесу створюваний образ повинен бути точно
прорахований, спланований, його поява в мозку споживача повинна бути не випадковістю, але про-
гнозованим результатом багаторівневого впливу. Звідси брендинг — це процес управління комуні-
кативним впливом щодо створення унікального і привабливого образу об’єкта споживання.

Найбільш лаконічним є наступне визначення бренду, де вказано, що це букет сприйнять у свідо-
мості споживача. Воно нагадує нам про найбільш значимі моменти:

1. Це визначення дає чітко зрозуміти, що бренд дуже сильно відрізняється від, власне, товару
або послуги. Бренд невловимий і існує тільки у свідомості споживача.

2. Це визначення дає нам можливість зрозуміти суть такого явища, як «лояльність бренду» і
«ступінь лояльності». Різних людей відрізняє різниця сприйняття певного товару або послуги, що
розташовує їх на різних щаблях лояльності до даного бренду.
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3. Це визначення яскраво демонструє як потрібно створювати бренд. Бренд будується не тільки
шляхом ефективного маркетингу і захоплюючих логотипів. Бренд створюється через цілий букет
почуттів і сприймань, які він пропонує споживачеві.

Як говорив Уолтер Ландор, засновник одного з найбільших світових брендингових агентств,
«Продукція створюється на фабриках. Бренди створюються в головах». Якщо бренд побудований
правильно, то він вирішує задачу формування довгострокової лояльності. А довгострокова ло-
яльність є важливою ринковою перевагою, додатковим капіталом торгової марки.

Бренд формується і далі управляється за допомогою комунікації — спрямованого інформацій-
ного впливу на цільового споживача. Бренди пропонують споживачеві комплекс цінностей і навіть
переконань. Споживач своїм гаманцем вирішує якій торговій марці жити, а якій вмирати. Адже,
бренди допомагають споживачеві ввібрати від них такі переконання, як віра в добро і справед-
ливість або, навпаки, егоїзм і самовпевненість. Споживачі починають через залучення до брендів
прагнути до реалізації цих своїх високих моральних, емоційних і естетичних потреб після задо-
волення їх на фізичному і соціальному рівні. Всі комунікації бренду, зокрема реклама, стають
такими, що не так інформують споживача про які-небудь властивості і атрибути товару, скільки
зухвалі емоції. Враховуючи збільшення кількості інформації і постійне зростання інформаційно-
го, управлінського і психологічно–стресового навантаження на людину в новій економіці, бренд
починає пропонувати людині рішення комплексу проблем: фізичного, емоційного, соціального,
культурного і навіть духовного планів, беручи, таким чином, свого споживача під захист, пропо-
нуючи під своїм ім’ям масу різних товарів. Вибравши той або інший бренд з його багаторівневи-
ми перевагами за рішенням всіх проблем і проявляючи надалі лояльність до нього, споживач
позбавляється, по-перше, від ризику при покупці невідомої марки, а по-друге, оберігає себе від
великого потоку інформації для ухвалення рішення про покупку і в цілому про стиль життя [9].

Отже, бренд в більшості намагається вирішити якомога більше проблем споживача за рахунок
своїх унікальних властивостей, функцій, що відносяться до фізичних атрибутів і характеристик.

ВИСНОВКИ
Світ без брендів не можливо представити. Як не крути, а необхідність брендингу очевидна:

сучасний світ практично не знає фактів самостійного існування продуктів, саме бренд є найваж-
ливішим чинником забезпечення прихильності покупців. Причиною невдач багатьох фірм та
підприємств є те, що їхні керівники не займаються створенням бренду який в умовах кризи є
важливим маркетинговим інструментом в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Бренд визна-
чає відношення споживачів до продукту, а отже і об’єми продажу, рівень прибутку, і інші фінан-
сові показники. Бренд надає товарам додаткової вартості, яка приносить власникам бренду ваго-
мий прибуток. При цьому формування бренда для підприємства є кінцевим етапом формування
лояльного сприйняття продукції підприємства, що в подальшому дозволить підприємству зміцнити
свої позиції на ринку.
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МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
РЕКРЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
У роботі представлені дослідження, що ґрунтуються на побудові економіко-математичної моделі, яка на відміну від

існуючих моделей враховує, що курортно-рекреаційних послуги об’єкту рекреації можуть надаватися незалежно від
номера, придбаного споживачем рекреаційних послуг.

Ключові слова: модель, рекреація, планування.

ВСТУП
Курортно-рекреаційна сфера за останні два десятиліття у світі показала, що вона є однією з

найбільш стабільних галузей народного господарства, навіть у період різного роду світових і ре-
гіональних криз. Україна має сприятливе територіальне розташування й всі фактори для ефектив-
ного розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Туристичний та курортно-рекреаційний як напрямок у розвитку країни повинен стати пріори-

тетним. Тільки з прийняття цієї сфери як пріоритетного розвитку держава повинна визначитися
не тільки в прийнятті важливих законодавчих актів, але й повинна зробити все, щоб було повне
фінансування розроблених програм підтримки розвитку туристичної та курортно-рекреаційної
сфери в Україні. Національна курортно-рекреаційна сфера повинна розглядатися як одна з основ-
них бюджетоутворюючих складових, що сприятиме розвитку інноваційних процесів, створенню
нових курортно-рекреаційних продуктів і технологій.

У той же час на території України підприємства курортно-рекреаційної сфери стикаються з
великими труднощами у своїй діяльності, що с простежується в результатах їхньої господарської
діяльності: низькі коефіцієнти рентабельності продукції, наявність збитків, значний рівень со-
бівартості продукції та ін.

Одним зі шляхів виходу з поточної ситуації варто вважати використання в плануванні діяль-
ності господарюючого суб’єкта різного роду економіко-математичних моделей.

Метою статті є розробка рекомендацій з підвищення ефективності діяльності суб’єктів рекре-
аційної сфери шляхом застосування економіко-математичних моделей.

Ця мета буде розкрита шляхом рішення наступних завдань:
1. Аналізу існуючих моделей сучасних вчених по оптимізації діяльності рекреаційних суб’єктів.

Розробка моделі оптимізації надаваних курортно-оздоровчих послуг (процедур) суб’єктом рекреації.
2. Розробка рекомендацій з підвищення ефективності діяльності суб’єктів рекреаційної сфери.
РЕЗУЛЬТАТИ
Реформування національної економіки пов’язане з глибокими структурними перетвореннями

у всіх сферах суспільного життя, трансформацією господарського комплексу України, здійснен-
ням ефективної регіональної політики і т.д. Не менш важливим завданням залишається пошук
раціональних методів та способів активізації розвитку тих видів діяльності, для котрих існують
всі необхідні умови і які по своїй соціальній результативності та економічній віддачі можуть скласти
гідну конкуренцію традиційним галузям національного господарства. Серед таких своєрідних
«ядер росту» пріоритетне місце займає курортно-рекреаційна сфера.

Комплексний характер курортно-рекреаційної сфери, особливості її функціонування в сучас-
них економічних умовах, мобільна структура систем додаткових платних послуг, різноманітність
форм власності, активний характер протікання процесів спеціалізації, диверсифікації і монопо-
лізації, високий рівень конкуренції як на ринку рекреаційних послуг, так і з іншими галузями
регіональної економіки за отримання тих або інших видів ресурсів, попит, що стабільно збільшуєть-
ся, — всі ці і інші особливості сучасного регіонального курортно-рекреаційного комплексу ви-
значають необхідність вирішення проблеми обґрунтування раціональних заходів щодо його роз-
витку як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі [1].
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Курортно-рекреаційна сфера, як і інші галузі національної економіки в значній мірі піддається
впливу зовнішніх факторів. Високий рівень глобалізації економіки, що з’явився слідством стриб-
коподібного підвищення конкуренції на ринках туристичних і курортно-рекреаційних продуктів,
дефіцит фінансових, сировинних та інших ресурсів спричиняють необхідність участі курортно-
рекреаційних систем в інтеграційних процесах, які являють собою спільне використання потен-
ціалу з метою найбільш ефективного застосування ресурсів, збільшення прибутку, а також досяг-
нення довгострокових стратегічних цілей. Розглядаючи із цих позицій стан курортно-рекреацій-
ної сфери України, слід зазначити, що, незважаючи на наявність більших рекреаційних і бальне-
ологічних ресурсів для лікування й відпочинку населення, наявний ресурсний потенціал викори-
стовується недостатньо, а стан і результативність розвитку курортно-рекреаційного комплексу не

Таблиця 1. Внесок у ВВП туристичній галузі за 2006-2016 рр. по даним Все-
світньої туристичної організації *

Країни ВВП, 2006 р., % ВВП, 2010 р., % ВВП, 2016 р., %
Світовий ринок 3,6 3,63 3,7
ЄС 3,9 3,98 4,1
Росія 1,5 1,61 1,7
Україна 0,98 1,04 1,1

* [2]

відповідає ви-
могам сучасно-
го суспільства
(табл. 1).
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яснюється не-
кон курен то-
спроможністю
більшості ук-
раїнських ку-

рортно-рекреаційних комплексів і організацій туристичної сфери, що все більшою мірою прояв-
ляється на тлі процесів глобалізації.

Одним з шляхів покращення такого положення є використання адекватних економіко-мате-
матичних моделей, що дозволяють оптимізувати діяльність курортно-рекреаційних суб’єктів
господарювання.

Існують різні моделі з оптимізації управління бізнесу суб’єктів рекреаційного бізнесу. Приміром
є модель Котляревського М. Б. і Захарченко П. В., що базується на наступних припущеннях [3]:

1. Економіка складається в цілому з окремих підсистем різних технологічних процесів. Так
само й санаторій або інший окремо взятий господарський суб’єкт складається з окремих взаєм-
них технологічних процесів.

2. На основі споживчих переваг формується попит на відповідні номери й надавані послуги,
що дає можливість визначити найбільш улюблених типів номерів, а так само можливість збільшен-
ня кількості номерів або комфортабельності номерів у санаторії.

3. Існують три гіпотетичних типи доходу споживачів санаторних послуг. Із чого формуються
можливості попиту на одномісні, двомісні або тримісні номери.

Таким чином, модель Котляревського М.Б. і Захарченко П.В. згідно формули (1) одержала вид
як сукупність різних видів продукції (надаваних номерів), цін даних послуг, які обмежуються
кількістю існуючих номерів і споживчих можливостей. Функція одержання прибутку від надава-
них різних видів послуг спрямована на максимізацію. Тим самим підприємство має можливість
контролювати залежно від ситуації кількість кожного виду номерів для максимізації прибутку.
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Ця модель не враховує того фактора, що процес надання послуг суб’єктами рекреаційного
бізнесу може приймати вид не рівномірного надання різного роду послуг, тобто споживач послуг
може проживати в більш дешевому номері, але користуватися всіма існуючими послугами, за
рахунок чого буде формуватися прибуток підприємства без зміни кількості різного роду номерів.

Якщо припустити, що не залежно від типу номера споживач послуг може придбати додаткові
послуги оздоровчо-курортного характеру, то відбудеться значне збільшення попиту на більш де-
шеві номери, якщо враховувати той факт, що дохід споживача відповідних послуг буде так само
градируватися на три види доходу.

При урахуванні даних припущень, складова частина запасів підприємства повинна збільшити-
ся на кількість продукції без урахування обраного типу номера у рекреаційному об’єкті. А так
само й витрати на трудові ресурси підприємства повинні зрости на чисельність трудових витрат
при збільшенні надаваного спектра послуг, що не є включені у вартість наданого номера.

Даний елемент буде обчислювати шляхом наступних припущень:
1. Прибуток від наданих послуг max)p...pp(p n21i  , тому що кожний суб’єкт господа-

рювання прагне в ході своєї діяльність максимізувати прибуток.
2. Плата за надані послуги повинні перевищувати їх собівартість і в той же час відповідати

конкурентноздатному рівню на даному ринку:
kn21i v)v...vv(v   і ii rv  .

3. Кількість запланованих запасів повинна збільшитися на суму min)r....rr(r n21i  , де ri —
собівартість наданої i-послуги не включеної у вартість путівки (номера), що обчислюється з необ-
хідних витрат, що надані, та різного роду курортно-оздоровчих послуг об’єктом рекреації. До
такого роду послуг можна віднести різного роду спа-процедури, масажі, нетрадиційну медицину
(глорефлексотерапію) та інші.

4. Кількість надаваних послуг у добу буде обмежено виробничими можливостями у вигляді
існуючих запасів, трудових ресурсів і приміщень (виробничих територій):

iiid S;L;Rn  ,
де Ri — кількість поточних виробничих запасів на відповідні послуги;

Li — кількість трудових ресурсів, які можна задіяти в добу по наданню послуг, що не входять
у вартість номера;

Si — наявність необхідних виробничих приміщень та території для надання відповідних послуг.
Таким чином, маємо наступну модель (див. формулу (2)):
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У ході проведеного аналізу та поточної ситуації в Україні, варто виділити наступні рекомен-
дації з підвищення ефективності діяльності суб’єктів рекреаційної сфери:

1. Розуміння того, що не існує універсальної моделі для кожного окремого унікального суб’єкта
рекреаційної сфери, дає необхідність підбора моделі для конкретного суб’єкта, що постійно необ-
хідно оптимізувати під зміни, що відбуваються на даному об’єкті та в навколишнім середовищі.

2. Використання в процесі планування майбутньої наповнюваності номерів і затребуваності
рекреаційних послуг різних моделей, особливо тих, які враховують різні політико-правові впливи
й зміни в країні, а не тільки економічні фактори, тому що в Україні існує значна залежність суб’єктів
господарювання від політичної ситуації.

3. Застосування при плануванні майбутньої діяльності суб’єкта господарювання автоматизо-
ваних економіко-математичних моделей з метою одержання необхідної інформації для управлін-
ського персоналу за короткий строк.

4. У ході планування та управління діяльності суб’єктів рекреації, орієнтація управлінського
персоналу повинна бути спрямована на рішення наступних проблем: розробка ефективної марке-
тингової політики підприємства, можливість автоматичного збору даних поточного стану госпо-
дарського об’єкта, аналіз ринкових змін попиту та пропозицій на різного роду туристичних і ку-
рортно-рекреаційних послуг і т.д.
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ВИСНОВКИ
Як висновки необхідно відзначити:
1. Існуючі економіко-математичні моделі є лише «опорним кістяком» для планування діяль-

ності суб’єкта господарювання, тому що економіко-математичні моделі спрямовані на аналіз та
взаємозв’язок основних показників діяльності суб’єкта господарювання в загальному виді.

2. Для більш ефективної діяльності суб’єктів рекреаційного комплексу необхідно використо-
вувати як різні моделі для планування господарської діяльності в цілому по підприємству, так і
економіко-математичні моделі, спрямовані на планування окремих організаційно-технічних ас-
пектів діяльності підприємства.

Не вирішеною проблемою залишається те, що рекреаційні об’єкти АР Крим та України мають
значну сезону залежність, а саме більший потік туристів доводитися на три місяці літа. Отже
зміна кількості номерів залежно від сезону є не ефективною, тому що витрати на переустаткуван-
ня номерів не будуть окупатися отриманим прибутком від реалізації даних номерів, коли їхня
вартість буде значно нижче поза сезоном відпусток.

Досліджувані моделі не вичерпують всіх можливостей, які надаються при використанні еко-
номіко-математичних моделей для планування та оптимізації діяльності суб’єктів рекреаційної
сфери. Так само варто розуміти, що зазначені моделі є лише узагальнюючими, та в окремих ви-
падках можуть навпаки привести до негативних наслідків, так як кожен суб’єкт господарювання
є унікальним.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложена концепция совершенствования механизма оценки конкурентоспособности предприятия, кото-
рая способствует повышению рентабельности производства как основы стабильной работы предприятия, позволяет
повысить эффективность принятия управленческих решений.

Ключевые слова: концепция, системный подход, оценка конкурентоспособности, принцип, деловая активность.

ВВЕДЕНИЕ
В современной экономике предприятие является одним из ключевых составляющих экономи-

ческой системы, значительно оказывающим влияние на благосостояние общества. Роль предпри-
ятия особенно возрастает в период экономических преобразований или в кризисных условиях,
когда оно выступает действенным фактором поддержания социально-экономической стабильно-
сти общества. Успешность развития предприятий в значительной мере зависит от уровня их кон-
курентоспособности. Поэтому данное понятие приобретает определяющее значение, как для от-
дельных предприятий или групп предприятий, так и непосредственно влияет на ситуацию в от-
дельном регионе и стране в целом.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Разработка вопросов, связанных с определением сущности оценки конкурентоспособности

предприятия, отражена в работах отечественных и зарубежных экономистов: Т.В. Зламанюк,
А. Кротков, С.И. Савчук, О.М. Сумец, Р.А. Фатхутдинов С. Хаминич, Г.А. Яшева и др. [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7]. Однако недостаточность теоретических предпосылок комплексного подхода к построению
современного механизма оценки конкурентоспособности предприятия требует дальнейшего уг-
лубления исследований.

Проведенные исследования показали, что существующие методики оценки конкуренто-
способности предприятия в ряде случаев не отвечают решению практических экономических
задач, стоящих перед ним. В связи с этим целью статьи является разработка на основе сис-
темного подхода концепции совершенствования механизма оценки уровня конкурентоспо-
собности предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Системность экономических отношений требует системного подхода к их исследованию. Си-

стемный подход — методологическое направление научного исследования, заключающееся в ком-
плексном изучении предмета исследования как единого целого с позиций системного анализа и
синтеза.

Системный подход необходим не только при изучении всей совокупности экономических от-
ношений как целостного общественного образования, но и при исследовании каждого отдельно-
го его элемента, то есть отдельного экономического отношения этой системы. Ведь сущность
каждого экономического отношения не однозначна.

По мере вовлечения Украины в мировые хозяйственные связи акцент в вопросах конкуренто-
способности перемещается непосредственно на предприятие и к отрасли материального произ-
водства. При вхождении на новый рынок, принятии решения о реструктуризации производства,
осуществлении инвестиций требуется объективная оценка конкурентоспособности предприятия.
Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий во многом зависит от возмож-
ности и качества управления конкурентными преимуществами. Концепция — система взглядов,
основная мысль, с помощью которой определяются цели и задачи исследования, указываются
механизмы его реализации.

Процесс оценки конкурентоспособности должен подчиняться определенным принципам —
совокупности требований к системе управления, ее структуре, организации управленческой дея-
тельности, технологии управления. К основным из них следует отнести: принцип ориентации



140
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2014 - №1

Украинская О.А., Ходякова О.В. Концепция совершенствования механизма оценки конкурентоспособности предприятия

производства продукции на рыночную конъюнктуру; принцип целевой стратегии управления;
принцип системности, комплексности управления конкурентоспособностью; принцип ориента-
ции на конечный результат; принцип стимулирования.

Принцип ориентации производства на рыночную конъюнктуру состоит в том, что на предпри-
ятиях проблеме повышения конкурентоспособности продукции должны быть подчинены все виды
производственно-маркетинговой деятельности в области уровня качества, цены, упаковки, рекла-
мы и т.д., обусловленные сложившейся конъюнктурой рынка и ее изменениями.

Принцип целевой стратегии управления предполагает ключевую роль точного определения
цели в управлении предприятием. Именно на основании поставленных целей и задач управления
определяются стратегия и тактика, и регулируются все действия в процессе управления систе-
мой. Каждое действие должно иметь ясную и определенную цель. От правильности выбора цели
во многом зависит структура, состав функций, размеры системы управления конкурентоспособ-
ностью предприятия и ее эффективность.

При высокой конкурентоспособности предприятия целью системы управления будет поддер-
жание достигнутого уровня при заданном состоянии. В этом случае системе, как правило, не
требуется количественное увеличение, а ряд ее элементов может быть сокращен с передачей час-
ти их функций второго подразделениям в порядке совмещения функций. Низкий уровень конку-
рентоспособности продукции определяет цели и задачи, реализация которых приведет к усиле-
нию системы управления [1].

Принцип системности, комплексности управления конкурентоспособностью обеспечивает
тесную взаимосвязь целей и задач управления конкурентоспособностью предприятия с необхо-
димыми для их достижения средствами, методами и ресурсами. Решение любой задачи в системе
должно быть обеспечено необходимыми ресурсами. Системный подход предусматривает управ-
ление конкурентоспособностью продукции на всех стадиях жизненного цикла продукта, на всех
уровнях управления, как по вертикали — по уровням руководства, так и по горизонтали — по
функциям управления конкурентоспособностью. Поведение каждого элемента системы влияет
на поведение системы в целом. Для оценки факторов повышения конкурентоспособности пред-
приятия все показатели, характеризующие различные стороны этого процесса, должны быть све-
дены в систему.

Принцип комплексной оценки факторов предполагает, что каждый показатель системы ха-
рактеризует влияние на рассматриваемый процесс какого-либо фактора или группы факторов.
Соответственно, показатели должны строиться с учетом комплекса факторов, обуславливаю-
щих конкурентоспособность.

Принцип ориентации на конечный результат является одним из важнейших принципов управ-
ления конкурентоспособностью предприятия. Все действия в системе управления конкуренто-
способностью, начиная с определения целей и задач, должны быть направлены на достижение
конечного результата. Данный принцип предполагает получение конечных результатов при мини-
мальных затратах.

Принцип стимулирования призван обеспечить использование всего спектра стимулов (мораль-
ных и материальных) для обеспечения и повышения конкурентоспособности предприятия. Сти-
мулирование труда производственных рабочих, специалистов, административно-управленческо-
го персонала является основным побудительным мотивом повышения конкурентоспособности.

Среди названных принципов управления конкурентоспособностью предприятия наибольшее
значение имеет принцип комплексной оценки факторов, предполагающий всестороннюю оценку
их состава и механизма влияния. От этого, по существу, зависит весь ход дальнейшей аналитичес-
кой и практической деятельности.

На основании учета данных принципов должна быть построена концепция механизма оценки
конкурентоспособности предприятия, включающая: цель, постановку задач, механизм оценки
конкурентоспособности предприятия, а также критерии его эффективности.

Целью разработки концепции является поиск резервов повышения рентабельности производ-
ства как основы стабильной работы предприятия.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи, определяю-
щие структуру и логику исследования:

 анализ деловой активности предприятия;
 комплексная оценка ликвидности и платежеспособности;
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 анализ кредитоспособности предприятия, определение типа финансовой устойчивости
предприятия;

 поиск путей повышения и укрепление финансовой стабильности;
 оздоровление предприятия и, в случае имеющихся проблем, — выход его из кризисного

состояния.
Необходимость решения широкого спектра практических задач, связанных с управлением и

повышением конкурентоспособности предприятий в априори агрессивной рыночной среде, вы-
двигает на первый план задачу совершенствования методического аппарата оценки конкуренто-
способности предприятий.

Количественная оценка конкурентоспособности производителя, является стартовой позицией
процесса управления конкурентоспособностью и обязательным элементом маркетинга любого
хозяйствующего субъекта. Без такой оценки все предусматриваемые предприятием меры по по-
вышению конкурентоспособности остаются благими пожеланиями, поскольку в этом случае от-
сутствует объективная основа, позволяющая судить о ее сложившемся фактическом уровне.

Концепция совершенствования механизма оценки конкурентоспособности предприятия пред-
ставлена на рис. 1.

Поставленные задачи призван решить механизм оценки конкурентоспособности предприятия.
Методологически неразрывно связанной с решением проблемы повышения конкурентоспособнос-
ти предприятия является оценка его конкурентоспособности, поскольку только на основе такой
оценки могут быть сделаны выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

Кроме того, оценка конкурентоспособности является методологической основой для анализа и,
как следствие, выявления путей повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

Необходимым элементом механизма оценки конкурентоспособности предприятия являет-
ся проведение step-анализа макросреды предприятия, который определяет её влияние с пра-
вовой, политической, социально-демографической, экономической, экологической точки зре-
ния, и направлен на комплексную оценку макроэкономической среды для определения стра-
тегии предприятия.

Однако проблема оценки конкурентоспособности усугубляется невозможностью во многих
случаях законными способами получить достоверную информацию о различных аспектах произ-
водственно-хозяйственной деятельности конкурентов. Вследствие этого представляет определен-
ный интерес оценки конкурентоспособности предприятия во времени без учета деятельности
предприятий-конкурентов. Трёхфакторная модель позволяет выявить сильные и слабые стороны
в деятельности, проанализировать улучшение или ухудшение в целом рыночной позиции пред-
приятия. К тому же при использовании данного подхода не требуется информация о деятельности
предприятий-конкурентов. Оценка эффективности деятельности должна проводиться в динами-
ке за три года для получения более полной информации о деятельности предприятия. Итоговый
показатель оценки конкурентоспособности Предприятия рассчитывается по определённой фор-
муле как средняя величина трех составляющих: маркетинговой, финансовой и рисковой состав-
ляющих конкурентоспособности предприятия. Кадровая составляющая присутствует опосредо-
вано в маркетинговой и финансовой составляющих, так как эффективность этих видов деятель-
ности прямым образом зависит от квалификации соответствующего персонала. Оценка эффек-
тивности продаж осуществляется при расчете маркетинговой составляющей. Эффективность снаб-
жения опосредовано учитывается при расчете риска от коммерческой деятельности.

Важным элементом концепции являются критерии эффективности. К ним отнесем:
1. Улучшение показателей деловой активности предприятия.
2. Рост уровня ликвидности и платежеспособности предприятия, поддержание способности

своевременно отвечать по своим текущим финансовым обязательствам, а также обеспечение фи-
нансирования в необходимых размерах.

3. Рост финансовой устойчивости предприятия, в частности ликвидация текущей неплатеже-
способности предприятия, восстановление финансовой устойчивости (финансового равновесия
в краткосрочном периоде), обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде.

ВЫВОДЫ
Таким образом, авторами разработана концепция совершенствования механизма оценки кон-

курентоспособности предприятия, основанная на системном подходе, которая дает возможность
оценить конкурентоспособность предприятия в динамике, а также способствует росту рентабель-
ности производства как основы стабильной работы предприятия.
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РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ  КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

У статті розглянуто питання підвищення результативності функціонування комунального господарства з зосере-
дженням уваги на пошуку додаткових джерел його фінансового забезпечення через збільшення обсягів бюджетного
фінансування, залучення коштів потенційних інвесторів спрямованих на впровадження передових технологій та реалі-
зації новітніх рішень щодо управління галузями по життєзабезпеченню суспільства.

Ключові слова: комунальне господарство, економіко-математичне моделювання, державне регулювання, фінансо-
вий стан, імітаційна модель.

ВСТУП
Функціонування комунального господарства на сучасному етапі характеризується низькою

результативністю за даними офіційної статистики, а також має безліч нарікань, як боку органів
державної та місцевої влади, так і безпосередніх споживачів комунальних послуг. Проте питання
підвищення ефективності комунального господарства та забезпечення споживачів послугами на-
лежної якості не може бути вирішено лише в площині даної галузі, що обумовлено її монополь-
ним становищем, значним впливом політичних та соціальних чинників на процеси її реформу-
вання та ціноутворення комунальних послуг.

Проте, необхідність впровадження системних змін в комунальному господарства не викликає
сумнівів у більшості вчених, провідних фахівців галузі, а також безпосередніх споживачів кому-
нальних послуг. Різноманітні аспекти функціонування та розвитку комунального господарства
відображені у працях О.М. Білянського, Т.М. Качали, В. Кравченко, Г.О. Крамаренко, О.Я. Лилик,
О. Нагорної, Г.І. Онищук, А.Ф. Павленко, В.А. Студінського, а також зарубіжних О.А. Морозова,
Р.И. Орлової, E.S. Savas та інших. Незважаючи на наявність значних досліджень у сфері реформу-
вання комунального господарства, оцінці впливу проблем державного регулювання на результа-
тивність функціонування комунального господарства приділяється недостатньо уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обґрунтування необхідності формування достатнього обсягу фінансового за-

безпечення комунального господарства з метою підвищення результативності його функціону-
вання та створення базових умов для синергетичного розвитку національної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Результативність функціонування комунального господарства перебуває під впливом багатьох

як внутрішніх так і зовнішніх факторів. Проте, найбільш важливими для галузевих суб’єктів гос-
подарювання залишаються фактори які мають безпосереднє відображення на ефективності їх
функціонування, а також визначають прогнозні показники розвитку галузі в цілому. Враховуючи
специфічні умови функціонування комунального господарства, його сучасне фінансове та техніч-
не становище можна з впевненістю стверджувати про відсутність в комунальному господарстві
достатнього внутрішнього потенціалу для комплексного оздоровлення галузі (табл. 1).

Значна залежність комунального господарства від бюджетного фінансування, в умовах обме-
женості бюджетних коштів, призводить до низької ефективності його функціонування, унемож-
ливлює впровадження новітніх передових технологій спрямованих на оновлення основних за-
собів та призупинення темпів зростання вартості комунальних послуг.

З метою підвищення ефективності функціонування комунального господарства необхідно вста-
новити взаємозв’язок між вищезазначеними показниками та оцінити їх вплив на кінцевий фінан-
совий результат. Для визначення і оцінки взаємозв’язку між вищенаведеними показниками мож-
на використати статистичні методи, що базуються на рядах динаміки за аналізований період.
Найбільш об’єктивним інструментом встановлення зв’язку є кореляційно-регресійний аналіз, який
дозволяє відобразити взаємозв’язок між показниками кількісно. В кореляційних зв’язках між зміна-
ми факторної та результативної ознаки не існує повної відповідності, вплив проявляється лише
при масовому аналізі даних: на основі вхідної вибірки незалежних факторів та залежної змінної
визначається відповідний тип математичної моделі, яка найбільш точно відображає характер до-
сліджуваного зв’язку.
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Таблиця 1. Динаміка показників фінансування та функціонування комунального господарства
України за 2005-2012 роки *

Роки

Видатки
ДБУ на

ЖКГ
(млн.грн.)

Індекс капі-
тальних ін-

вестицій

Рентабель-
ність (збит-

ковість)

Знос основ-
них засобів

Обсяги реалі-
зованої про-

дукції

Чистий
прибуток
(збиток)

2005 123 81,4 4,94 35538,6 101358 -563,2
2006 205 86,5 4,23 30628 117231 577,1
2007 1474 89,4 3,5 28904 138671 2165,2
2008 444 124,2 2,1 3034,28 164852 447,3
2009 247,9 131,3 1,3 10985,7 202992 -805,3
2010 844,4 137,9 -2,1 22008 243395 -906,1
2011 331,6 99,4 -1,1 30429,4 317410 7131
2012 400 60 0,7 42791,4 364605 4852,1

* Дані Державної служби статистики України

Формально агрегована багатофакторна регресійна модель ефективності функціонування
підприємств комунального господарства (Z) може бути представлена у вигляді:

Z =  S, X, Y, U, Q  (1)
де S = {Si} — структура системи, яки визначається множиною елементів та взаємозв’язками між
ними;

X = {XК, XS} — множина вхідних змінних системи, які можна умовно поділити на керовані XК,
значення яких можуть бути змінені шляхом керуючих впливів та некеровані XS, дія яких прояв-
ляється випадковим чином;

X = {Yp} — множина вихідних змінних системи, F — оператори переходу; Q — функціонал,
що задає якість системи.

При формуванні моделі нами виокремлено п’ять незалежних змінних (X1 — видатки Державно-
го бюджету України на житлово-комунальне господарство (млн. грн.)); X2 — індекс капітальних
інвестицій; X3 — рентабельність (збитковість); X4 — знос основних засобів; X5 — обсяги реалізова-
ної продукції. Безперечно всі перераховані показники прямо чи опосередковано впливають на обсяг
чистого прибутку, але для точнішого розрахунку їх впливу необхідні додаткові дослідження.

Сумнівним є твердження, щодо збільшення результативності моделі при зростанні сукупності
факторі, які вона охоплює. Те ж можна сказати і про такі характеристики складності моделі, як
форми математичних залежностей (лінійні і нелінійні), облік чинників випадковості і невизначе-
ності, тощо. Надмірна складність і громіздкість моделі ускладнює процес дослідження. Саме тому,
необхідно враховувати не тільки реальні можливості інформаційного і математичного забезпе-
чення, але і зіставляти витрати на моделювання з одержуваним ефектом.

Разом з тим необхідно виключати незначні чинники, шляхом здійснення попереднього аналізу
даних з метою їх виключення. На першому етапі математичний аналіз вхідних даних включає
аналіз взаємозв’язку між залежною і незалежними змінними (табл. 2).

Таблиця 2. Кореляційна матриця незалежних змінних та обсягу чистого прибутку (збитку) *

Показники
Видатки ДБУ

на ЖКГ
(млн.грн.)

Індекс капіта-
льних інвес-

тицій

Рентабель-
ність (збитко-

вість)

Знос основ-
них засобів

Обсяги реалі-
зованої про-

дукції
Чистий прибу-
ток (збиток) (-0,50) (-0,20) (-0,44) 0,07 0,75

* Розраховано автором

За результатами обчислення найбільший вплив на результативний показник здійснює Х5 —
обсяг реалізованої продукції та Х1 — видатки Державного бюджету України на житлово-кому-
нальне господарство.

На другому етапі здійснюється перевірка зв’язку незалежних змінних між собою — перевірка
чинників на мультіколлінеарність. Для уникнення мультиколінеарності в моделі будується матри-
ця коефіцієнтів парної кореляції між усіма чинниками моделі. Крім того, необхідно здійснювати
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аналіз наявності взаємного зв’язку між чинниками r(xi xj), якщо значення r(xi xj) для відповідної
пари чинників близьке до 1, то це вказує на присутність колінеарності між ними. Коефіцієнт
кореляції між аналізованими чинниками не перевищує порогового значення, отже використання
одночасно цих змінних для побудови моделі є доцільним (табл. 3).

Таблиця 3. Кореляційна матриця впливу змінних параметрів моделі на результат функціону-
вання комунального господарства України *

Показники
Видатки ДБУ

на ЖКГ
(млн.грн.)

Індекс капі-
тальних ін-

вестицій

Рентабельність
(збитковість)

Знос ос-
новних
засобів

Обсяги реа-
лізованої
продукції

Видатки Державного
бюджету України на
ЖКГ (млн. грн.)

1,00 0,94 0,97 0,70 -0,96

Індекс капітальних
інвестицій 0,94 1,00 0,95 0,83 -0,91

Рентабельність (збит-
ковість) 0,97 0,95 1,00 0,74 -0,99

Знос основних засобів 0,70 0,83 0,74 1,00 -0,72
Обсяги реалізованої
продукції -0,96 -0,91 (-0,99) -0,72 1,00

* Розраховано автором

З метою знаходження параметрів моделі доцільно застосовувати метод найменших квадратів.
З урахуванням відібраних чинників, побудуємо багатофакторну регресійну модель ефективності
функціонування підприємств комунального господарства, а також ідентифікуємо змінні: Y — за-
лежна змінна, результативна ознака, обсяг чистого прибутку (збитку); Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 — неза-
лежні, пояснювальні змінні, де Х1 — видатки Державного бюджету України на житлово-кому-
нальне господарство (млн. грн.)); Х2 — індекс капітальних інвестицій; Х3 — рентабельність (збит-
ковість); Х4 — знос основних засобів; Х5 — обсяги реалізованої продукції.

Загальний вид багатофакторної регресійної моделі ефективності функціонування підприємств
комунального господарства можна представити наступним чином:

Y = f(X1, Х2, X3, Х4, Х5, u) (2)
де u — стохастична складова, яка враховує вплив випадкових чинників на результативну ознаку.

Система «нормальних» рівнянь для визначення параметрів багатофакторної регресії має на-
ступний вигляд:
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Розв’язок системи «нормальних» рівнянь дозволяє отримати синтезовану багатофакторну рег-
ресійну модель ефективності функціонування підприємств комунального господарства:

y = –9403,71 + 1,12 Х1 + 19,94 Х2 + 1217,84 Х3 – 0,02 Х4 + 0,04 Х5 (4)
На основі запропонованої моделі можна дійти висновку, що збільшення обсягу бюджетного фінан-

сування на 1 млн. грн. за інших незмінних параметрів призведе до зростання фінансового результа-
ту підприємств комунального господарства на 1,12 млн. грн. Альтернативою бюджетного фінансу-
вання фінансово-господарської діяльності підприємств комунального господарства є збільшення
обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій, розширення ринку муніципальних цінних паперів для
фінансування конкретних проектів, розвиток засад державно-приватного партнерства.

Забаштанська Т.В. Регресійна модель функціонування комунального господарства України
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Збільшення рентабельності підприємств комунального господарства на 1% спричинить зрос-
тання фінансового результату на 1217,84 млн. грн. Незначним буде збільшення фінансового ре-
зультату при зменшенні рівня зносу основних засобів (на 0,02 млн. грн. за одиницю). Зростання
обсягів реалізації також не має суттєвого впливу на результативний показник (b5 = 0,04).

Синтезована багатофакторна регресія дозволяє визначити яким чином необхідно регулюва-
ти величину вхідних параметрів для отримання запланованого результативного показника. Прак-
тичне впровадження даної моделі дозволяє здійснювати прогнозування основних показників
функціонування комунального господарства в залежності від запланованого результату його
функціонування.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан комунального господарства, складна економічна та політична ситуація в країні,

вимагає прийняття зважених та обґрунтованих рішень, що можливо реалізувати лише за умови
спільних зусиль органів державної та місцевої влади, галузевих суб’єктів господарювання, спо-
живачів комунальних послуг. Посилити результативність управлінських рішень можна саме за
допомогою їх економіко-математичного обґрунтування.

Запропонована багатофакторна регресійна модель оцінки ефективності функціонування
підприємств комунального господарства, в разі її практичного застосування, дозволяє не лише
визначати пріоритетні напрями витрачання бюджетних коштів в комунальному господарстві, впли-
вати на фінансово-майновий стан комунального господарства, підвищувати якість комунальних
послуг, але і дозволяє формувати необхідний потенціал для розвитку національної економіки.
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АНОТАЦІЇ
Тарасенко І.О., Вергун А.М. ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ

БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проведено дослідження фінансової безпеки на мікроекономічному рівні з позицій системного підходу. Було

розглянуто поняття «фінансова безпека» та «система», за допомогою яких запропоновано визначення «система управ-
ління фінансовою безпекою». Показано місце системи управління фінансовою безпекою в структурі організаційної
системи підприємства. Розглянуто управління фінансовою безпекою як певну структуру та як процес, необхідний для
досягнення довгострокових цілей підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека, управління фінансовою безпекою, системний підхід, система управління фінан-
совою безпекою.

Корчинський В.Є., Літун М.І. ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

В роботі досліджено сутність казначейської системи касового виконання бюджетів по доходах і видатках, ії відмінність
та переваги порівняно з банківською системою. Авторами вказані основні проблеми виконання бюджету при викорис-
танні казначейської системи та запропоновані шляхи вдосконалення системи касового виконання бюджетів різних рівнів.

Ключові слова: місцевий бюджет, доходи і видатки місцевих бюджетів, касове виконання бюджету, казначейська
система.

Мащенко К.С. ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Обґрунтовано передумови умонтування збалансованої системи показників у механізми фінансового управління.

Визначено загальні ознаки і відмінності використання збалансованої системи показників у державному і приватному
секторах. Встановлено причинно-наслідкові зв’язки між складовими системи: фінанси; клієнти; внутрішні бізнес-про-
цеси; навчання і розвиток. Обґрунтовано етапи впровадження збалансованої системи показників.

Ключові слова: збалансована система, фінанси, управління, державний, приватний, сектор

Нехайчук Ю.С., Борунов Д. КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ ЗА СУЧАСНИХ
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У науковій статті розглянуто концепції фінансового планування в історичній ретроспективі. Виконано та система-
тизовано характеристику телеологічної та генетичної концепції, їх переваги та недоліки, можливості їх використання у
практичній діяльності. Досліджено фінансове планування як функція управління фінансами підприємства при застосу-
ванні різних моделей стратегічного управління.

Ключові слова: концепція, фінансове планування, стратегічні моделі управління.

Брязкало А.Є. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯ-
ДУВАННЯ

У статті досліджено сутність, склад фінансових ресурсів та оцінено стан їх формування органами місцевого само-
врядування. Запропоновано напрями діяльності місцевим органам влади щодо пошуку та залучення додаткових фінан-
сових ресурсів.

Ключові слова: фінансові ресурси, органи місцевого самоврядування, місцеві позики, комунальна власність, місце-
вий бюджет.

Воробйов Ю.М. ОЦІНКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОПОДАТКУВАННЯ
У статті досліджується питання оподаткування житлової нерухомості в Україні. Розглянуто принципи і функції

оподаткування житлової нерухомості. Визначено проблеми при здійсненні оцінки житлової нерухомості з метою
оподаткування.

Ключові слова: житлова нерухомість, оподаткування нерухомості

Крючкова Н.М. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ, ВІДМІННУ ВІД ЗЕ-
МЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

В статті досліджено оподаткування нерухомості, відмінної від земельної ділянки в провідних країнах світу та краї-
нах СНД. Визначено основні проблеми впровадження податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки в Україні.
Запропоновано шляхи ефективного використання цього податку.

Ключові слова: нерухомість, нерухоме майно, податок, оподаткування, модель оподаткування, база оподаткування,
ставка оподаткування.

Свердан М.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ПРИНЦИПІВ В УКРАЇНІ
Досліджено систему податкових принципів. Розмежовано принципи податкової політики та податкової системи.

Проведено аналіз принципів податкової політики і податкової системи. Здійснено порівняння податкових принципів у
законодавстві. Зроблено пропозиції щодо більш раціональної структуризації податкових принципів.

Ключові слова: податки, податкова система, податкова політика, податкові принципи.

Воробйова О.І., Глушенко О.П. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
У статті розглянуті поняття «Капітал банку» і «Управління капіталом комерційного банку», визначені види капіталу

банку та методи управління ним, проаналізовано капітал ПАТ «ОТР bank» та основні аспекти управління ним в цьому
банку.
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Ключові слова: капітал комерційного банку, управління капіталом, модель управління капіталом, стратегія і тактика
управління.

Цугунян А.М. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Стаття описує теоретичні аспекти проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Зроблено аналіз основ-

них методик оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб, проаналізовано їх критеріальні показники.
Виявлені проблеми в оцінці кредитоспроможності позичальника та обґрунтовані пропозиції щодо покращення мето-
дик, що використовуються вітчизняними банками.

Ключові слова: позичальник, кредитоспроможність, оцінювання, показник, рейтинг.

Шварц О.В., Коваленко Д.В. СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
У статті розглянуто актуальні питання стрес-тестування валютного ризику банку та визначено види такого тесту-

вання. Основну увагу приділено визначенню алгоритму проведення стрес-тестуванню валютного ризику на основі VaR-
методу.

Ключові слова: валютний ризик, стрес-тестування, ризик-фактор, VaR-метод, коефіцієнт стресової події.

Мстоян К.В., Тарасенко М.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Проведено морфологічний аналіз та виділено основні підходи до трактування дефініції «конкурентоспроможність

банку». Наведено та охарактеризовано складові конкурентоспроможності банківської установи. Досліджено взаємо-
зв’язок понять «конкурентоспроможність банку» та «конкурентоспроможність банківського продукту». Досліджені
зовнішні та внутрішні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності банку.

Ключові слова: конкурентоспроможність банку, конкурентоспроможність банківського продукту, якість продукту,
конкурентна боротьба, конкурентні переваги, потенціал банку, ефективність банківської діяльності, фактори конкурен-
тоспроможності банку.

Горячева К.О. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПРО-
ЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розроблена модель вибору оптимального кредитного проекту забезпечення сталого розвитку промисло-
вості. Визначені критерії оптимальності з позиції сталого розвитку. Представлений розрахунок ризикованості проекту
та інтегральних показників його фінансової, соціальної, виробничої і екологічної ефективності.

Ключові слова: сталий розвиток промисловості, оптимальний кредитний проект, ризикованість проекту, учасники
кредитного процесу.

Заславська О.І. МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯ-
ЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

У статті досліджується проблема моделювання структури кредитного потенціалу комерційних банків із викорис-
танням економіко-математичних методів. Розроблено спеціальне прикладне програмне забезпечення моделювання струк-
тури ресурсної бази кредитно-інвестиційної діяльності банків на основі кореляційного та багатокритеріального дис-
персійного аналізу. Дослідження виконано на прикладі трьох вітчизняних банків: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
ПАТ «Банк Львів» та ПАТ «Комінвестбанк». Запропонована автором модель є механізмом науково обґрунтованого мо-
делювання кредитного потенціалу банків та прогнозування його обсягу.

Ключові слова: банк, банківські ресурси, кредитний потенціал, кредитно-інвестиційна діяльність, економіко-мате-
матичні методи, кореляційно-регресійний аналіз, регресійна модель.

Воробйова О.І., Османова Е.У. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО
БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

У статті проаналізовано значення банківського кредитування як важливого механізму перерозподілу капіталів і
вирівнювання норми прибутку. Розглянуті цілі та інструменти грошово -кредитної політики Національного банку Ук-
раїни. Розкрито загальні методи впливу грошово -кредитної політики Національного банку України на кредитну по-
літику комерційних банків. Вивчено основні напрямки грошово-кредитної політики Національного банку України щодо
кредитної політики комерційних банків.

Ключові слова: грошово-кредитна політика, банківський кредит, політика облікової ставки, операції на відкритому
ринку, обов’язкові резерви.

Дубина М.В., Пілевич Д.С. ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗ-
ВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті ідентифіковано та систематизовано проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток
національної економіки, розкрита їх сутність.

Ключові слова: інвестиція, інвестиційна політика, SWOT-аналіз, іноземні інвестиції, вітчизняні інвестиції, націо-
нальна економіка, податкова система, регуляторна діяльність.

Климчук С.В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧ-
НИХ СИСТЕМ

Розвиток соціально-економічних систем передбачає формування надійної системи безпеки функціонування. Систе-
ма безпеки функціонування економічного процесу — це складний механізм, який здатний забезпечити ефективну вза-
ємодію суб’єктів і об’єктів економічної системи із зовнішнім і внутрішнім середовищем. Тому інноваційний розвиток
соціально -економічних систем супроводжується постійним пошуком потенційних можливостей захисту від зовнішніх
і внутрішніх погроз. Сучасний стан соціально -економічної системи ставить пріоритетним завданням вибір фінансово-
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економічних індикаторів, що забезпечують локалізацію зовнішніх і внутрішніх погроз. На це роблять вплив цілий ряд
чинників, як політичного так і соціального характеру.

Ключові слова: інноваційний розвиток, соціально-економічна система, фінансово-економічна безпека, економічний
процес, фінансово-економічні індикатори.

Куссий М.Ю., Котлярова Є.С. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті виявлено проблеми й запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування підприємств агро-
хімічного сервісу України на сучасному етапі розвитку.

Ключові слова: проблеми, агрохімія, ефективність.

Дубовик О.Ю., Мартинюк І.В. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНО-
ГО ФАКТОРУ

В статті проведено оцінку економічного стану країни з урахуванням екологічного фактору. Досліджено економіч-
ний збиток держави від негативної екологічної ситуації, стан екологічної безпеки. Розглянуто вплив екологічного по-
датку та плати за землю на еколого-економічний розвиток країни.

Ключові слова: екологічний збиток держави, екологічна безпека, плата за землю, екологічний податок, податкова
політика.

Єгорченко Т.І. ІНТЕГРАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ІНШИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ НАУКАМИ І КОН-
ВЕРГЕНЦІЯ ОСВІТИ

Проведена критична оцінка діючих програм підготовки студентів за напрямом «Облік і аудит». Запропоновано на-
прями вдосконалення в умовах інтеграції бухгалтерського обліку з іншими науками та конвергенції освіти

Ключові слова: бухгалтерський облік, професія бухгалтера, аудитор, інтеграція, конвергенція освіти, компетентність

Єфіменко Т.І. РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СТВОРЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА
Доведена необхідність визнання визначального значення методології бухгалтерського обліку для створення нових

інструментів вироблення управлінських рішення, яким є інформаційна модель підприємства, у формі цифрового прото-
типу. Проаналізоване сучасне стану елементів методу бухгалтерського обліку, як носіїв властивостей комунікативності,
з уточненням їх здатності зазнавати зміни під впливом вимог інформаційних запитів користувачів. Обґрунтовано, ви-
значальними для побудови інформаційної моделі підприємства, властивість комунікативності облікової системи, що
утворює її особливу єдність з інституціональним середовищем і надає обліку роль основного постачальника ресурсу
інформаційного типу.

Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, інформаційна модель підприємства, комунікативність
системи обліку, управлінські рішення.

Костюченко Т.І. НЕОБХІДНІСТЬ БРЕНДИНГУ В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У статті розглядається один з нецінових методів забезпечення конкурентоспроможності продукції — брендинг. Зокре-

ма розглянуто суть поняття «бренд», визначені основні характеристики бренду, які здійснюють значний вплив на ринкову
позицію. Зроблено акцент на те, що бренди являються свого роду квінтесенцією рекламного представлення будь-якої
фірми. Для відомих та давно працюючих компаній вони приносять досить солідний капітал, який при правильному його
використанні може приносити додаткові прибутки.

Ключові слова: бренд, брендинг, торгова марка, ринок.

Куссий М.Ю., Шпількіна А.В. МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РЕК-
РЕАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

У роботі представлені дослідження, що ґрунтуються на побудові економіко-математичної моделі, яка на відміну від
існуючих моделей враховує, що курортно-рекреаційних послуги об’єкту рекреації можуть надаватися незалежно від
номера, придбаного споживачем рекреаційних послуг.

Ключові слова: модель, рекреація, планування.

Українська О.О., Ходякова О.В. КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті запропонована концепція вдосконалення механізму оцінки конкурентоспроможності підприємства, яка
направлена на пошук резервів підвищення рентабельності виробництва як основи стабільної роботи підприємства та
дозволяє підвищити ефективність прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: концепція, системний підхід, оцінка конкурентоспроможності,принцип, ділова активність.

Забаштанська Т.В. РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
У статті розглянуто питання підвищення результативності функціонування комунального господарства з зосереджен-

ням уваги на пошуку додаткових джерел його фінансового забезпечення через збільшення обсягів бюджетного фінансу-
вання, залучення коштів потенційних інвесторів спрямованих на впровадження передових технологій та реалізації новітніх
рішень щодо управління галузями по життєзабезпеченню суспільства.

Ключові слова: комунальне господарство, економіко-математичне моделювання, державне регулювання, фінансо-
вий стан, імітаційна модель.
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АННОТАЦИИ
Тарасенко И.А., Вергун А.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проведено исследование финансовой безопасности на микроэкономическом уровне с позиций системного

подхода. Были рассмотрены понятия «финансовая безопасность» и «система», с помощью которых предложено опреде-
ление «система управления финансовой безопасностью». Показано место системы управления финансовой безопас-
ностью в структуре организационной системы предприятия. Рассмотрено управление финансовой безопасностью как
определенная структура и как процесс, необходимый для достижения долгосрочных целей предприятия.

Ключевые слова: финансовая безопасность, управление финансовой безопасностью, системный подход, система
управления финансовой безопасностью.

Корчинский В.Е., Литун М.И. ОСОБЕННОСТИ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕ-
ТОВ. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В работе исследована сущность казначейской системы кассового исполнения бюджетов по доходам и расходам, её
отличия и преимущества по сравнению с банковской системой. Авторами указаны основные проблемы исполнения
бюджета при использовании казначейской системы и предложены пути совершенствования системы кассового испол-
нения бюджетов разных уровней.

Ключевые слова: местный бюджет, доходы и расходы местных бюджетов, кассовое исполнение бюджета, казначей-
ская система.

Мащенко Е.С. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
Обоснованы предпосылки вмонтирования сбалансированной системы показателей в механизмы финансового уп-

равления. Определены общие признаки и отличия использования сбалансированной системы показателей в государ-
ственном и частном секторах. Установлены причинно-следственные связи между составляющими системы: финансы;
клиенты; внутренние бизнес-процессы; учеба и развитие. Обоснованы этапы внедрения сбалансированной системы
показателей.

Ключевые слова: сбалансированная система, финансы, управление, государственный, частный, сектор

Нехайчук Ю.С., Борунов Д. КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ЕГО ЗАДАЧИ В СОВРЕМЕН-
НЫХ МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В научной статье рассмотрены концепции финансового планирования в исторической ретроспективе. Выполнена и
систематизирована характеристика телеологической и генетической концепции, их преимущества и недостатки, воз-
можности их использования в практической деятельности. Исследовано финансовое планирование как функция управ-
ления финансами предприятия при применении различных моделей стратегического управления.

Ключевые слова: концепция, финансовое планирование, стратегические модели управления.

Брязкало А.Е. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

В статье исследована сущность, состав финансовых ресурсов и оценено состояние их формирования органами
местного самоуправления. Предложены направления деятельности местным органам власти по поиску и привлечению
дополнительных финансовых ресурсов.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, органы местного самоуправления, местные займы, коммунальная собствен-
ность, местный бюджет.

Воробьев Ю.Н. ОЦЕНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В статье исследуется вопрос налогообложения жилой недвижимости в Украине. Рассмотрены принципы и функции

налогообложения жилой недвижимости. Определено проблемы при осуществлении оценки жилой недвижимости с
целью налогообложения.

Ключевые слова: жилая недвижимость, налогообложение недвижимости

Крючкова Н.М. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ОТЛИЧАЮЩУЮСЯ
ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В статье исследовано налогообложение недвижимости, отличающейся от земельного участка в ведущих странах
мира и странах СНГ. Определены основные проблемы внедрения налога на недвижимость, которая отличается от зе-
мельного участка в Украине. Определенны основные проблемы внедрения этого налога в Украине. Предложены пути
его эффективного использования.

Ключевые слова: недвижимость, недвижимое имущество, налог, налогообложение, модель налогообложения, база
налогообложения, ставка налогообложения.

Свердан М.М. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПРИНЦИПОВ В УКРАИНЕ
Исследована система налоговых принципов. Разграничены принципы налоговой политики и налоговой системы.

Проведен анализ принципов налоговой политики и налоговой системы. Проведено сравнение налоговых принципов в
законодательстве. Сделаны предложения по более рациональной структуризации налоговых принципов.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая политика, налоговые принципы.
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Воробьева Е.И., Глушенко Е.П. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В статье исследованы понятия «Капитал банка» и «Управление капиталом коммерческого банка», определены виды

капитала банка и методы управления им, проанализирован капитал ПАО «ОТР bank», а также основные аспекты управ-
ления капиталом в этом банке.

Ключевые слова: капитал коммерческого банка, управления капиталом, модель управления капиталом, стратегия и
тактика управления.

Цугунян А.М. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Статья описывает теоретические аспекты проведения оценки кредитоспособности заемщика. Проведен анализ ос-

новных методик оценки кредитоспособности заемщиков — физических лиц, проанализированы их критериальные по-
казатели. Выявлены проблемы в оценке кредитоспособности заемщика и обоснованы предложения по улучшению ме-
тодик, которые используются отечественными банками.

Ключевые слова: заемщик, кредитоспособность, оценивание, показатель, рейтинг.
Шварц А.В., Коваленко Д.В. СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ВАЛЮТНОГО РИСКА БАНКА
В статье рассмотрены актуальные вопросы стресс-тестирования валютного риска банка и определены виды такого

тестирования. Основное внимание уделено определению алгоритма проведения стресс-тестирования валютного риска
на основе VaR-метода.

Ключевые слова: валютный риск, стресс-тестирование, риск-фактор, VaR-метод, коэффициент стрессового события.
Мстоян Е.В., Тарасенко М.В. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА: СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Проведен морфологический анализ и выделены основные подходы к трактовке дефиниции «конкурентоспособ-

ность банка». Приведены и охарактеризованы составляющие конкурентоспособности банковского учреждения. Иссле-
дована взаимосвязь понятий «конкурентоспособность банка» и «конкурентоспособность банковского продукта». Ис-
следованы внешние и внутренние факторы влияния на уровень конкурентоспособности банка.

Ключевые слова: конкурентоспособность банка, конкурентоспособность банковского продукта, качество продукта,
конкурентная борьба, конкурентные преимущества, потенциал банка, эффективность банковской деятельности, факто-
ры конкурентоспособности банка.

Горячева Е.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТ-
НОГО ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье разработана модель выбора оптимального кредитного проекта обеспечения устойчивого развития промыш-
ленности. Определены критерии оптимальности с позиции устойчивого развития. Представлен расчет рискованности
проекта и интегральных показателей его финансовой, социальной, производственной, экологической эффективности.

Ключевые слова: устойчивое развитие промышленности, оптимальный кредитный проект, рискованность проекта,
участники кредитного процесса.

Заславская О.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ НА ОСНОВЕ КОР-
РЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

В статье исследуется проблема моделирования структуры кредитного потенциала коммерческих банков с использо-
ванием экономико-математических методов. Разработано специальное прикладное программное обеспечение модели-
рования структуры ресурсной базы кредитно-инвестиционной деятельности банков на основе корреляционного и мно-
гокритериального дисперсионного анализа. Исследование выполнено на примере трех отечественных банков:
ПАО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО «Банк Львов» и ПАО «КомИнвестБанк». Предложенная автором модель является
механизмом научно обоснованного моделирования кредитного потенциала банков и прогнозирования его объема.

Ключевые слова: банк, банковские ресурсы, кредитный потенциал, кредитно- инвестиционная деятельность, эконо-
мико-математические методы, корреляционно- регрессионный анализ, регрессионная модель.

Воробьева Е.И., Османова Э.У. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НАЦИО-
НАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

В статье проанализировано значение банковского кредитования как важного механизма перераспределения капита-
лов и выравнивания нормы прибыли. Рассмотрены цели и инструменты денежно-кредитной политики Национального
банка Украины. Раскрыты общие методы влияния денежно-кредитной политики Национального банка Украины на
кредитную политику коммерческих банков. Изучены основные направления денежно-кредитной политики Националь-
ного банка Украины относительно кредитной политики коммерческих банков.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, банковский кредит, политика учетной ставки, операции на откры-
том рынке, обязательные резервы.

Дубина М.В., Пилевич Д.С. ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ В РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье идентифицированы и систематизированы проблемы активизации формирования и привлечения инвести-
ций в развитие национальной экономики, раскрыта их сущность.

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная политика, SWOT-анализ, иностранные инвестиции, отечественные
инвестиции, национальная экономика, налоговая система, регуляторная деятельность.

Климчук С.В. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Развитие социально-экономических систем предполагает формирование надежной системы безопасности функци-
онирования. Система безопасности функционирования экономического процесса — это сложный неоднозначный меха-
низм, который способен обеспечить эффективное взаимодействие субъектов и объектов экономической системы с внешней
и внутренней средой. Поэтому инновационное развитие социально-экономических систем сопровождается постоян-
ным поиском потенциальных возможностей защищенности от внешних и внутренних угроз. Современное состояние
социально-экономической системы ставит приоритетной задачей выбор финансово-экономических индикаторов, обес-
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печивающих локализацию внешних и внутренних угроз. На это оказывают влияние целый ряд факторов, как полити-
ческого так и социального характера.

Ключевые слова: инновационное развитие, социально-экономическая система, финансово-экономическая безопас-
ность, экономический процесс, финансово-экономические индикаторы.

Куссый М.Ю., Котлярова Е.С. ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОХИМИЧЕСКОГО
СЕРВИСА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В статье выявлены проблемы и предложены пути повышения эффективности функционирования предприятий аг-
рохимического сервиса Украины на современном этапе развития.

Ключевые слова: проблемы, агрохимия, эффективность.

Дубовик О.Ю., Мартынюк И.В. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УКРАИНЫ С УЧЕТОМ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОГО ФАКТОРА

В статье проведена оценка экономического состояния страны с учетом экологического фактора. Исследованы эко-
номический ущерб государства от негативной экологической ситуации, состояние экологической безопасности. Рас-
смотрено влияние экологического налога и платы за землю на эколого-экономическое развитие страны.

Ключевые слова: экологический ущерб государства, экологическая безопасность, плата за землю, экологический
налог, налоговая политика.

Егорченко Т.И. ИНТЕГРАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ДРУГИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ НАУКАМИ И
КОНВЕРГЕНЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Проведена критическая оценка действующих программ подготовки студентов по направлению «Учет и аудит». Пред-
ложены направления совершенствования в условиях интеграции бухгалтерского учета с другими науками и конверген-
ции образования. Основное внимание уделено компетеностным характеристикам бухгалтеров и аудиторов

Ключевые слова: бухгалтерский учет, профессия бухгалтера, аудитор, интеграция, конвергенция образования,
компетентность.

Ефименко Т.И. РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В СОЗДАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доказана необходимость признания определяющего значения методологии бухгалтерского учета для создания но-

вых инструментов выработки управленческих решения, каким является информационная модель предприятия, в форме
цифрового прототипа. Проанализировано современное состояния элементов метода бухгалтерского учета, как носите-
лей свойств коммуникативности, с уточнением их способности претерпевать изменения под влиянием информацион-
ных запросов пользователей. Признано, как определяющее для построения информационной модели предприятия,
свойство коммуникативности учетной системы, что образует её особое единство с институциональной средой и превра-
щает учет в основного поставщика ресурса информационного типа.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, информационная модель предприятия, коммуника-
тивность системы учета, управленческие решения.

Костюченко Т.И. НЕОБХОДИМОСТЬ БРЕНДИНГА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается один из неценовых методов обеспечения конкурентоспособности продукции — брендинг.

В частности рассмотрены суть понятия «бренд», определены основные характеристики бренда которые осуществляют
значительное влияние на рыночную позицию. Сделан акцент на то, что бренды являются своего рода квинтэссенцией
рекламного представления любой фирмы. Для известных и давно работающих компаний они приносят достаточно
солидный капитал, который при правильном использовании может приносить дополнительные доходы.

Ключевые слова: бренд, брендинг, торговая марка, рынок.

Куссый М.Ю., Шпилькина А.В. МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕК-
ТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО БИЗНЕСА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

В статье представлены исследования, основанные на построении экономико-математической модели, которая в от-
личие от существующих моделей учитывает, что курортно-рекреационных услуги объекта рекреации могут предостав-
ляться независимо от номера, приобретенным потребителем.

Ключевые слова: модель, рекреация, планирование.

Украинская О.А., Ходякова О.В. КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложена концепция совершенствования механизма оценки конкурентоспособности предприятия, кото-
рая способствует повышению рентабельности производства как основы стабильной работы предприятия, позволяет
повысить эффективность принятия управленческих решений.

Ключевые слова: концепция, системный подход, оценка конкурентоспособности, принцип, деловая активность.

Забаштанская Т.В. РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
УКРАИНЫ

В статье рассмотрены вопросы повышения результативности функционирования коммунального хозяйства с сосре-
доточением внимания на поиске дополнительных источников его финансового обеспечения через увеличение объемов
бюджетного финансирования, привлечения средств потенциальных инвесторов направленных на внедрение передовых
технологий и реализации новейших решений по управлению отраслями жизнеобеспечения общества.

Ключевые слова: коммунальное хозяйство, экономико-математическое моделирование, государственное регулиро-
вание, финансовое состояние, имитационная модель.
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ANNOTATION
Tarasenko I., Vergun A. USING OF SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGEMENT OF FINANCIAL SECURITY IN

ENTERPRISES
Investigation of financial security at the microeconomic level systematic approach was carried out in the article. The concept

of «financial security» and «system» were considered, with their help the definition of «system of management of financial
security» was suggested. Place of system of management of financial security in the organizational structure of the enterprise has
been shown. Management of financial security has been considered as a definite structure and the process needed to achieve
long-term goals of the company.

Keywords: financial security, management of financial security, systematic approach, system of management of financial
security.

Korchinskiy V.E., Litun M.I. FEATURES OF THE TREASURY SERVICES OF LOCAL BUDGETS. WAYS OF IMPROVEMENT
The article investigated the nature of the treasury system of cash execution of the budgets for revenue and expenditure, its

differences and advantages compared with the banking system. The authors discussed the main problems of the budget execution
using the treasury system, and suggested ways of improvement of the system of cash execution of the budgets of different levels.

Keywords: local budget, revenues and expenditures of local budgets, cash execution of the budget, the treasury system.

Maschenko E. BALANCED SCORECARD AS INSTRUMENT OF MANAGEMENTS BY FINANCES
Pre-conditions of setting of the Balanced Scorecard are grounded in the mechanisms of financial management. The general

signs and differences of the use of the Balanced Scorecard are determined in state and private sectors. The cause-effect connections
are set between the constituents of the system: finances; clients; internal business processes; studies and development. The
stages of introduction of the Balanced Scorecard are grounded.

Keywords: the Balanced Scorecard, finances, management, state, private, sector

Nekhaychuk Yu.S., Borunov D. THE CONCEPTIONS OF FINANCIAL PLANNING AND ITS CHALLENGES MODERN
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ACTIVITIES

There are discusses the concept of financial planning in historical perspective In a scientific article. The authors performed
and systematized characteristic of teleological and genetic concepts, their advantages and disadvantages, the possibility of their
use in practice. The researchers investigated as a function of financial planning financial management enterprise by using
various models of strategic management.

Keywords: concept, financial planning, strategic management model.

Bryazkalo A.E. FEATURES THE FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF LOCAL GOVERNMENTS
This article investigates the nature, composition and financial resources estimated condition of the formation of local

governments. The ways of the local authorities are offered to find and attract additional financial resources.
Keywords: financial resources, local governments, local borrowing, municipal property, local budget.

Vorobyov Yu.N. ESTIMATION OF THE DWELLING REAL ESTATE FOR SUBSEQUENT TAXATION
In the article the question of taxation of the dwelling real estate is probed in Ukraine. Principles and functions of taxation of

the dwelling real estate are considered. Problems are certain during realization of estimation of the dwelling real estate with the
purpose of taxation.

Keywords: dwelling real estate, taxation of the real estate

Kryuchkova N.M. PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE OF PROPERTY TAX, OTHER THAN LAND
In the article investigational taxation of the real estate, different from lot land in the leading countries of the world and

countries of the UNS. Certainly basic problems of introduction of property tax, different from lot land in Ukraine. The ways of
the effective use of this tax are offered.

Keywords: real estate, tax, taxation, model of taxation, base of taxation, pond of taxation.

Sverdan M.M. IMPLEMENTATION OF TAX PRINCIPLES IN UKRAINE
System of tax principles is studied. Principles of tax policy and tax system are delineated. Analysis of the principles of tax

policy and tax system is made. A comparison of tax principles in the legislation is made. The suggestions of a more rational
structuring of tax principles are made.

Keywords: taxes, tax system, tax policy, tax principles.

Vorobyova E.I., Glushenko O.I. CAPITAL MANAGEMENT COMMERCIAL BANK
Theoretical positions of the «Capital Bank» and «Money Management Commercial Bank» are investigational in the article.

Also defines the types of bank capital and methods of management, analyzed the capital of «OTP bank», the main aspects of
money management in the bank are investigational in the article.

Keywords: capital of a commercial bank, capital management, capital management model, strategy and tactics of capital
management.

Tsugunyan A.M. ASSESSMENT THE CREDITWORTHINESS OF THE BORROWER AND WAYS TO IMPROVE
The article describes the theoretical aspects of realization of estimation of solvency of borrower. The of analysis of basic

methods of estimation of borrowers persons is conducted, their criterion indexes are analyzed. Problems are educed in the estimation
of solvency of borrower and suggestions are reasonable on the improvement of methods which are used by domestic jars.

Keywords: borrower, solvency, evaluation, index, rating.
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Shvarts O.V., Kovalenko D.V. STRESS TESTING AS A TOOL FOR ESTIMATION OF BANK’S CURRENCY RISK
The actual questions of stress testing currency risk of the bank are reviewed and types such testing is defined. The basic

attention is given on the definition of the algorithm stress testing currency risk VaR-based method.
Keywords: currency risk, stress testing, risk factor, VaR-method, stressful event coefficient.

Mstoyan K.V., Tarasenko M.V. BANK COMPETITIVENESS: SUBJECT MATTER AND IMPACT FACTORS
Morphological analysis and identified the main approaches to the interpretation of the definition of competitiveness of the

Bank. Lists and describes the components of competitiveness of the banking institution. Investigated the relationship between
the concepts of «the Bank’s competitive position and the competitiveness of the banking product». Investigated external and
internal factors of influence on the level of competitiveness of the Bank.

Keywords: the Bank’s competitive position, competitiveness of Bank product, product quality, competitive activity, competitive
advantages, the Bank’s potential, the efficiency of the banking activities, the factors of competitiveness of the Bank.

Goryacheva K. THEORETICAL BASES OF THE SELECTION MODEL FORMATION OF OPTIMAL CREDIT PROJECT
OF INDUSTRIAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The paper provides the selection model of optimal credit project of industrial sustainable development. Optimality criteria
from the perspective of sustainable development have been identified. Calculation of riskiness of the project and integral indexes
of its financial, social, industrial, environmental performance has been presented.

Keywords: sustainable development of the industry, the optimal credit project, riskiness of the project, the participants of the
credit process.

Zaslavska O. MODELING OF THE STRUCTURE OF BANKS’ CREDIT POTENTIAL BASED ON THE CORRELATION-
REGRESSION ANALYSIS

In this paper is investigated the problem of modeling the structure of credit potential of commercial banks using economic-
mathematical methods. The was designed the special application software for modeling the structure of the resource base of
credit and investment banking based on correlation and multi-criteria analysis. Research carried out by the example of three
local banks: PJSC «Raiffeisen Bank Aval», PJSC «Bank Lviv» and PJSC «ComInvestBank». The author proposes a science-
based mechanism of modelling of credit potential of banks and forecasting its volume.

Keywords: bank, banking resources, credit potential, credit and investment activities, economic-mathematical methods,
correlation and regression analysis, regression model.

Vorobyova E.I., Osmanova E.U. THE MAIN DIRECTIONS OF MONETARY POLICY OF THE NATIONAL BANK OF
UKRAINE ON THE CREDIT POLICY OF COMMERCIAL BANKS

In the article the analysis of value of the bank crediting is conducted for the redistribution of capitals and smoothing of norm
arrived. The article considers objectives and instruments of monetary policy of the National Bank of Ukraine. In this paper we
study the methods of influence of monetary policy of the National Bank of Ukraine on the credit policy of commercial banks.
The article analyzes directions influence the monetary policy of the National Bank of Ukraine on the credit policy of commercial
banks.

Keywords: monetary policy, bank credit, interest rate policy, open market operations, obligatory reserves.

Dubyna M., Pylevych D. PROBLEMS OF INTENSIFICATION THE FORMING AND ATTRACTION INVESTMENT IN
THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

The problems of intensification the forming and attraction investment in the development of national economy were identified
and systematized, their essence was disclosed.

Keywords: ranking investment, investment policy, SWOT-analysis, foreign investment, domestic investment, the national
economy, the tax system, regulatory activities.

Klimchuk S.V. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF SOCIO-
ECONOMIC SYSTEMS

Development of the economic systems supposes forming of the reliable system of safety of functioning. The system of safety
of functioning of economic process is a difficult ambiguous mechanism which is able to provide the effective cooperating of
subjects and objects of the economic system with an external and internal environment. Therefore innovative development is
social economic systems, accompanied by the permanent search of potential possibilities of protected from external and internal
threats. The modern state is social the choice of finance-economic indicators, providing localization of external and internal
threats puts the economic systems a priority task. On it have influence a number of factors, both political and social character.

Keywords: development, economic system, finance-economic safety, economic process, finance-economic indicators.

Kussy M.Yu., Kotlyarova K.S.ENTERPRISES OFAGROCHEMICAL SERVICE, PROBLEMS AND THE WAYS OF SOLUTION
The article identified the problem and suggest ways to improve the functioning of enterprises agrochemical service of

Ukraine at the present stage of development.
Keywords: problems, аgrochemistry, efficiency.

Dubovyk O., Martyniuk I. EVALUATION OF THE ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE WITH ENVIRONMENTAL
FACTORS

The economic condition of the country is assessed in the article, taking into account environmental factors. The economic
damage from the negative state of the environmental situation and the state environmental safety are investigated. The influence
of environmental tax and fee land on ecological and economic development of the country is considered.

Keywords: state environmental damage, environmental security, fee land, environmental tax, tax policy.
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Yegorchenko T. INTEGRATION WITH OTHER ACCOUNTING ECONOMICS AND CONVERGENCE OF EDUCATION
A critical assessment of the existing training programs for students in the direction of «Accounting and Auditing». Suggested

areas for improvement in the integration of accounting with other sciences and the convergence of education. Focuses on the
characteristics of the competency of accountants and auditors

Keywords: accounting, accountancy profession, auditor, integration and convergence of education, competence

Iefimenko T. ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION MODEL CREATION ENTERPRISE
The aim of the study need to recognize the elected proof deciding factor accounting methodology for the creation of new

tools development of administrative decisions. Such an instrument is an information model of the enterprise. Stated that the
information support required quality can provide accounting. Accounting historically formed an independent science. Recognized
as defining for building information model of the enterprise, the property communicativeness accounting system that forms a
unity with its particular institutional environment and turns keeping a major supplier of information resource type. The modern
state of the elements of the method of accounting as media properties communicativeness. This paper presents a new approach
to the systematization of the principles of financial reporting from the perspective of values for the quality of the information
model of the enterprise. Concluded the possible use in future studies of the conceptual approach to understanding the place of
accounting in the information model of the enterprise.

Keywords: record-keeping, financial reporting, informative model of enterprise, communicativeness of the system of account,
administrative decisions.

Kostyuchenko T.I. NEED OF BRANDING AT EMERGING ECONOMY CONDITIONS
This article discusses one of the non-price methods to ensure the competitiveness of products — branding. Specifically

addressed are the concepts of «brand», the basic characteristics of the brand that carry a significant impact on the market
position. Emphasis on what brands are kind of the quintessential representation of any advertising firm. For well-known and
long-serving companies they bring quite a considerable capital, which if used properly can generate additional revenue.

Keywords: brand, branding, trademark, market.

Kussy M.Yu., Shpilkina A.V. MECHANISMS FOR INCREASING OF EFFICIENCY’S INCREASE IN THE ACTIVITY OF
RECREATIONAL BUSINESS BY THE USING OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS

The article deals with the building of a special economic-mathematical model that suggests a consumer may get all services
notwithstanding the price of the room that person has.

Keywords: model, recreation, planning.

Ukrainska O.O., Hodyakova O.V. THE CONCEPT OF IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF AN ASSESSMENT
OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

The concept of improvement of the mechanism of an assessment of competitiveness of the enterprise, directed on search of
reserves of increase of profitability of production as bases of stable work of the enterprise is developed; the main ways of
increase in competitiveness at the chosen enterprise are defined.

Keywords: concept, system approach, competitiveness assessment, the principle, business activity.

Zabashtanska T.V. REGRESSION MODEL OPERATION MUNICIPAL UKRAINE
The article deals with the issue of increasing the efficiency of operation of a municipal services focusing on finding additional

sources of its financial security through increase in budget funding, fundraising potential investors aimed at the introduction of
advanced technology and implementation of advanced control solutions to industries on life support society.

Keywords: utilities, economic modeling, government regulation, financial condition, simulation model.
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Виписка з постанови

ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  (ВАК) УКРАЇНИ

15 січня 2003 р.                                                                            м. Київ №7-05/1

Про підвищення вимог до професійних видань занесених в список ВАК України

п. 3. Необхідні елементи наукової статті:

1. Постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими або практичними зав-
даннями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких здійснена розв’язка даної проблеми, і на які спираєть-
ся автор.

3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття.
4. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямі.

Вимоги до авторських рукописів журналу «Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції»

1. Для публікації в журналі приймаються роботи, які раніше не публікувалися, в сферах: фінансів (теорія
фінансів, фінанси підприємств, фінансова діяльність суб’єктів підприємництва, фінансовий механізм, фінан-
совий менеджмент, фінанси домогосподарств, державні фінанси, місцеві фінанси, податки і оподаткування,
страхування, фінансовий ринок, міжнародні фінанси тощо); банків (банки і банківська діяльність, кредиту-
вання, грошово-кредитна політика держави, банківські інвестиції тощо); інвестицій (на макро-, мезо- і
мікрорівнях); економіки та управління на макро-, мезо- і мікрорівнях (економіка та управління національ-
ним господарством, регіонами, підприємствами), а також методичні і практичні матеріали, що підготовлені
у галузі фінансів, банківської справи, інвестицій, економіки та управління. Публікації повинні відповідати
вимогам ВАК України від 15 січня 2003 р. №7-05/1.

2. Статті можуть публікуватися однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Стаття подаєть-
ся однією з названих мов в 2-х примірниках, надрукована з одного боку листа формату А-4, через 1,5 інтервал,
шрифт — 12 кегель, поля з усіх боків 20 мм, обсяг рукопису в межах 6–12 сторінок, включаючи таблиці,
рисунки, формули, список використаної літератури. Сторінки рукопису мають бути послідовно пронумеровані
(у правому верхньому кутку сторінки). У статті обов’язково виділити наступні підрозділи: ВСТУП, ПОСТА-
НОВКА ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Разом з роздрукованим текстом рукопису подається диск з файлом рукопису або рукопис необхідно вис-
лати на електронний адрес: blolge@rambler.ru (назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора),
Word 6.0, 7.0, 95, 97, 2000, 2003, 2007, шрифт Times New Roman. Рисунки виконані у формату Excel необх-
ідно подати в оригінальному форматі (формат xls).

3. У зв’язку з вимогами МОНмолодьспорт України (Наказ №1111 від 17.10.2012 р. зареєстрованого в
МінЮсті України 02.11.2012 №1850/22162) стаття також подається англійською мовою для розміщення на
веб-сторінці журналу (п. 2.9 Наказу).

4. Разом з рукописом на окремих сторінках подається:
а) прізвище, ім’я по батькові (повністю) автора (авторів), назва статті, анотація і ключові слова

трьома мовами (українською, російською, англійською). Все обов’язково повинно бути в електрон-
ному варіанті на диску;

б) відомості про автора (авторів) українською і російською мовами, з вказівкою прізвища, імені, по бать-
кові, вченого ступеня, звання, місця роботи, посади, адреси, телефонів, за наявності e-mail;

в) обов’язково одна рецензія доктора економічних наук (відправляється на електронний адрес відска-
нованою).

5. Автори статті несуть повну відповідальність за точність приведених фактів, цитат, економічних і ста-
тистичних матеріалів, власних імен і інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що
не підлягають відкритій публікації.

6. Редакція журналу обов’язково здійснює внутрішнє рецензування статей і залишає за собою право при
необхідності вносити зміни редакційного характеру без узгодження з автором (авторами). При негативній
внутрішній або (та) зовнішній рецензії стаття направляється автору (авторам) на доопрацювання.

7. Не приймаються статті, які не відповідають напряму журналу і встановленим вимогам, не містять
нових наукових, методичних або практичних розробок, не оформлені відповідним чином.

8. Порядок оформлення статей наводиться на наступній сторінці. Список використаної літератури слід
оформляти відповідно до рекомендацій МОНмолодьспорт України.

mailto:blolge@rambler.ru
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