ISSN 2311–9306

ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ECONOMICS STUDIES

Львів
2017

ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
Науково-практичний економічний журнал
5 (18) грудень 2017

Засновники журналу:
Львівська економічна фундація

Науково-практичний журнал «Економічні студії» присвячений актуальним проблемам розвитку
сучасної економіки та пропонує своїм читачам розмаїття високоякісної інформації в галузі економічної науки.

Про журнал:
Економічні студії
(Economics studies)

Видання має тематичну спрямованість в межах
таких наукових спеціальностей, як світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством;
економіка та управління підприємствами; розвиток
продуктивних сил та регіональна економіка; економіка природокористування; гроші, фінанси і кредит;
демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика та інші галузі економічної науки.

Періодичність виходу:
шість разів на рік.
Мова видання:
українська
ISSN: 2311–9306
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:
КВ № 20515–10315
від 20 грудня 2013 р.

Адреса для листування:
Науково-практичний журнал
«Економічні студії»
а/с 341, м. Львів, 79000
www.lef.lviv.ua
info@lef.lviv.ua
Тел: +38 (063) 204 34 31

Редактор, коректор – Ю.С. Павленко
Комп’ютерна верстка – С.Ю. Калабухова

Цільова аудиторія журналу: вчені, викладачі,
докторанти, аспіранти, студенти, економісти, бухгалтери, державні службовці та всі, кого цікавить
економічна тематика.
Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних імен, географічних назв, назви підприємств, організацій, установ та за порушення прав
інтелектуальної власності інших осіб несуть автори
статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не
збігатися з точкою зору редакційної колегії і не
покладають на неї ніяких зобов’язань. Передруки
і переклади дозволяються лише за згодою автора
та редакції журналу. Автори зберігають за собою
всі авторські права і одночасно надають журналу
право першої публікації, що дозволяє поширювати
даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.

Віддруковано:
ГО «Львівська економічна фундація».
79000, м. Львів,
просп. В’ячеслава Чорновола, 67-г
Телефон +38 (063) 204 34 31
E-mail: info@lef.lviv.ua

Підписано до друку 29.12.2017.
Формат 70х100 1/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Обл.-вид. арк. 13,79. Ум.-друк. арк. 15,81.
Наклад 100 прим.
Замовлення № 3512/17.

© Автори журналу «Економічні студії», 2017
© «Львівська економічна фундація», оформлення, 2017

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ЗМІСТ
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Бельцова А.С., Богацька Н.М.

ПРИБУТКОВІСТЬ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Бреус С.В., Міщенко К.Г.

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЗАЦІЇ
Харченко Т.О., Вєдєніна К.П.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Ворошилов Є.В., Шелест О.Л.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ
В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
Гавриленко В.О.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
ПРИ ОЦІНЦІ НАПРЯМКІВ РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУЧЕНИХ ДЕПОЗИТІВ
Євдокимова Н.В.

ЛІКВІДНИЙ БАНК – ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Завертіленко В.Ю.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
Кацяруба Я.С., Богацька Н.М.

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Хитра О.В., Ковальчук Г.Р.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Козирець О.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Кошова В.Ю., Богацька Н.М.

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
ТА СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК
Краснодєд Т.Л.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Кузьменко М.М.

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АТ «ОЩАДБАНК»
Кулікова А.А.

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ПРИЙНЯТИМИ НА СТРАХУВАННЯ
Малюк К.О.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ У БАНКУ
Матосова Д.В.

МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СКЛАДОВА ДОХОДІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Молчанова А.Ю.

ФIНAНСOВA БEЗПEКA БAНКIВ У РOЗРIЗI ПOКAЗНИКIВ –
ЛIКВIДНOСТI ТA ФIНAНСOВOЇ СТIЙКOСТI
Морозова Т.М.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ
Пісковець Л.А., Скрипник Н.Є.

7
11

15

20

24

31
36

40

44
52

56

60
66
70
72
77

83

88

92

3

# 5 (18) 2017

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Рудь Д.О.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ ПРИ ЇХ ВИБУТТІ:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Піхняк Т.А., Пирог А.В.

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ
КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Сєнін О.О.

КІЛЬКІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Кузнєцова Л.В., Суворова А.В.

ОПРИЛЮДНЕННЯ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Устич В.А.

СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖIВ
У РОЗДРIБНIЙ ТОРГIВЛI ОКУЛЯРНОI ОПТИКИ
Шаргородський I.O.

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Шелест О.Л., Скрипак О.М.

ПРАВЛІННЯ ФIНАНCOВOЙ CТIЙКOCТI БАНКУ
Шульга О.С.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА:
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Ярош В.І., Богацька Н.М.

4

97

101

105

111

115

119
124
128

132

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

CONTENTS
WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL CONDIYION OF THE ENTERPRISE
Beltsova A.S., Bogatska N.M.

PROFITABILITY AND RESERVES TO INCREASE COMPANY PROFITS
Breus S.V., Mishchenko K.H.

PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
AS A FACTOR IN SHAPING THE COMPETITIVE ADVANTAGES
OF AN ORGANIZATION
Kharchenko T.A., Viedienina K.P.

PROBLEMS OF MANAGING THE CREDIT PORTFOLIO OF THE BANK
AND THE WAYS OF THEIR OVERCOMING
Voroshilov E.V., Shelest A.L.

TASKS AND FUNCTIONS OF STRATEGIC ACCOUNTING
IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT
Gavrylenko V.O.

USING THE METHOD OF HIERARCHY ANALYSIS AT THE ESTIMATION
OF DIRECTIONS OF PLACING THE ATTRACTED DEPOSITS
Yevdokymovа N.V.

LIQUID BANK – BASIS OF STABILITY OF THE BANKING SYSTEM
Zavertilenko V.Yu.

RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
AND EFFICIENCY OF ITS APPLICATION
Katsyuruba Ya.S., Bogatska N.M.

FEATURES OF MARKETING PROVISION
OF PERSONAL MANAGEMENT PROCESSES
Khytra O.V., Kovalchuk A.R.

MANAGING THE FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY
Kozyrets O.V.

MAIN DITECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT
BY RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Koshova V.U., Bogatska N.M.

RESULTS OF EXPORT-IMPORT ACTIVITY OF UKRAINE
AND STRATEGIES TO IMPROVE THEIR COMPETITIVENESS
IN THE WORLD MARKET OF APP PRODUCTION
Krasnoded T.L.

DEMOGRAPHIC SITUATION IN UKRAINE: REALITIES AND PERSPECTIVES
Kuzmenko M.M.

ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY INDICES OF JSC «OSCHADBANK»
Kulikova A.A.

RISK MANAGEMENT PROCEDURE APPLICABLE TO INSURANCE
Malyuk K.O.

MANAGEMENT OF CREDIT RISK IN THE BANK
Matosova D.V.

CUSTOMS PAYMENTS AS CONTRIBUTION OF INCOME
GOVERNMENT BUDGET OF UKRAINE
Molchanova A.Y.

FINANCIAL SAFETY OF BANKS IN THE CALCULATION
OF ITS MAIN INDICATORS – LIQUIDITY AND FINANCIAL STABILITY
Morozova T.N.

GLOBALIZATION AS A SOCIAL-ECONOMIC PHENOMENON:
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ANALYSIS
Piskovets L.A., Skrypnyk N.E.

7
11

15

20

24

31
36

40

44
52

56

60
66
70
72
77

83

88

92

5

# 5 (18) 2017

FEATURES OF INVENTORY OF THE MAIN ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE
Pikhniak T.A., Rud D.O.

METHODS OF EVALUATION OF STORES IN THEIR EXCLUSION:
DOMESTICAND FOREIGN EXPERIENCE
Pikhniak T.A., Pyroh A.V.

CONTEMPORARY VIEW ON RETROSPECTIVE ANALYSIS
OF CRISES HISTORY ON THE GLOBAL FINANCIAL MARKET
Sienin O.O.

QUANTITATIVE APPROACH TO EVALUATION OF BUSINESS REPUTATION
IN UKRAINIAN BANKING
Kuznetsova L.V., Suvorova A.V.

PROMULGATION OF NON-FINANCIAL REPORTING BY UKRAINIAN ENTERPRISES
Ustych V.A.

STIMULATION OF SALES IN RETAIL TRADE OF STEEL OPTICS
Shargorodsky I.A.

QUESTIONS OF MANAGING PROFITABILITY OF ENTERPRISES
Shelest O.L., Skripak О.N.

MANAGEMENT OF FINANCIAL CUSTOMS BANK
Shulga O.S.

LABOR RESOURCES AS THE BASIC MECHANISM OF EFFECTIVE FUNCTIONING
OF THE ENTERPRISE: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Yarosh V.I., Bogatska N.М.

6

97

101

105

111
115
119
124
128

132

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 658.15

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Бельцова А.С.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Богацька Н.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
У статті висвітлена сутність і значення фінансового стану підприємства, розглянуто основні групи
показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Визначено основні функціональні
складові, що обумовлюють економічну стійкість підприємства. Виявлено напрями покращення
фінансового стану підприємства.
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, рентабельність, конкурентоспроможність, комплексна оцінка, платоспроможність, фінансова стійкість, прибуток, дохід від реалізації, фінансові ресурси.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану – необхідна
складова процесу управління підприємством. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів,
прийомів та методик аналізу. Стійкий фінансовий
стан підприємства формується в процесі всієї його
виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку
фінансового стану можна об’єктивно здійснити
не через один, навіть найважливіший, показник, а
тільки за допомогою комплексу, системи показників,
що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. Також, нестабільність
економіки обумовлює необхідність для кожного
суб’єкта господарювання постійно шукати шляхи
підвищення ефективності своєї діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам пошуку шляхів покращення фінансового
стану підприємств присвячено багато праць таких
вітчизняних та закордонних учених, як В.П. Багрова,
М.І. Баканова, О.Д. Василик, О.І. Гадзевич,
А.І. Даниленко, І.В. Зятковський, Г.В. Карпенко,
Е.Г. Мороз, Т.А. Обущак, О.М. Рудницька, В.В. Смачило, В.О. Фридинський та ін.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження
складових економічної діяльності, що впливають на
фінансовий стан підприємства та пошук шляхів його
поліпшення.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий
стан підприємства – це одна з найважливіших
характеристик результатів діяльності кожного підприємства, що визначається взаємодією всіх складових фінансових відносин підприємства, сукупністю усіх виробничо-господарських факторів.
Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства, і як наслідок, до можливих перебоїв
у постачанні, виробництві та реалізації продукції,
до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства.

Аналіз публікацій, присвячених питанням оцінки
фінансового стану підприємств дає підстави визначити, що фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю параметрів, які виражають наявність,
розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства. А його оцінка є необхідною умовою для
ефективного управління підприємством, для розміщення та використання ресурсів підприємства.
Оцінка фінансового стану підприємства уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статистиці за певний період,
так і в динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити негативні тенденції у фінансовій діяльності
та способи ефективнішого використання фінансових
ресурсів, їх раціонального розміщення. Метою аналізу фінансового стану підприємства є оцінка напрямів його розвитку та вивчення його реального фінансового стану і з’ясування можливостей підвищення
ефективності функціонування за допомогою проведення раціональної фінансової політики. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить
до низької платоспроможності підприємства і, як
наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану
прибутку, зниження рентабельності підприємства.
При оцінці фінансового стану підприємства
та виявленні потенційних можливостей підвищення ефективності формування й використання
фінансових ресурсів можуть застосовуватися різні
методи аналізу.
Методи аналізу фінансового стану підприємства – це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану
підприємства. Можна назвати шість основних методів аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий аналіз,
аналіз відносних показників (коефіцієнтів), порівняльний, факторний аналіз.
Фінансова діяльність підприємства має бути
спрямована на забезпечення систематичного над-
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ходження й ефективного використання фінансових
ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення
власних і залучених коштів, фінансової стійкості
з метою ефективного функціонування підприємства.
Саме цим зумовлюється необхідність і практична
значущість систематичної оцінки фінансового стану
підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.
Основними завданнями аналізу фінансового
стану підприємства є:
– дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
– дослідження ефективності використання майна
(капіталу) підприємства, забезпечення підприємства
власними оборотними коштами;
– визначення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства;
– об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості
підприємства;
– оцінка становища підприємства на фінансовому
ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності [1].
При оцінці фінансового стану доцільно використання не тільки традиційних методів та способів
його діагностування, але й проведення комплексної
оцінки фінансового стану господарюючих суб’єктів.
Такий підхід на основі комплексної оцінки діяльності підприємства дає змогу одержати не лише підсумкові відомості рівня його роботи, а й формувати
напрями підвищення ефективної діяльності підприємства, покращення його фінансового стану [2, с. 76].
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає визначення економічного потенціалу суб’єкта, дає змогу забезпечити ідентифікацію
його місця в конкурентних ринкових умовах. Оцінка
майнового та фінансово-економічного стану підприємства створює необхідну інформаційну базу для
прийняття різноманітних управлінських та фінансових напрямків виробничого розвитку, залучення чи
здійснення інвестицій тощо [1, с. 5].
У фінансовому стані знаходять відображення
у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі роботи з управління фінансовими ресурсами, тобто фінансові роботи. Фінансовий
стан підприємства визначається такими елементами
його економічної діяльності, як, зокрема, прибутковість, раціональне розміщення основних і оборотних
засобів, наявність власних фінансових ресурсів, платоспроможність, ліквідність. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої,
комерційної та фінансово-господарської діяльності.
Таким чином, пошук резервів, які можуть бути використані для покращення фінансового стану підприємства, може проводитися шляхом ґрунтовної оцінки
всіх складових його діяльності.
Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватися шляхом обчислення системи економічних
показників, які характеризують господарсько-фінансове становище суб’єктів господарювання. До осно-
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вних показників, що характеризують фінансовий
стан підприємства належать такі:
1) показники оцінки майнового стану підприємства; показники ліквідності та платоспроможності;
2) показники оцінки фінансової незалежності
(показники оцінки структури джерел засобів підприємства);
3) показники ділової активності (обертання дебіторської та кредиторської заборгованостей, обертання оборотних коштів, ресурсовіддача);
4) показники аналізу рентабельності (прибутковості) (загальна рентабельність, аналізу оборотності
капіталу та трансформації активів, аналізу рентабельності капіталу);
5) показники позицій підприємства на ринку цінних паперів [3].
Здатність підприємства своєчасно здійснювати
платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній
основі свідчить про стійкий фінансовий стан.
Сучасні управлінці повинні знати зміст таких
понять ринкової економіки, як платоспроможність,
ліквідність, кредитоспроможність підприємства,
поріг рентабельності, запас фінансової стійкості,
ефект цінового важеля, леверидж, ступінь фінансового ризику, небезпека банкрутства та і н., а також
методику розрахунку показників, що їх характеризують, та їх аналіз.
Щоб фінансовий стан підприємства був на належному рівні, фінансова діяльність підприємства має
бути спрямована на забезпечення систематичного
надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної
дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів тощо.
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний
із підприємством економічними відносинами, могли
одержати відповідь на запитання, наскільки надійне
підприємство як партнер у фінансовому відношенні,
а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин
з підприємством. У кожного з партнерів підприємства – акціонерів, банків, податкових адміністрацій –
свій критерій економічної доцільності. Тож, показники оцінки фінансового стану мають бути такими,
щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи
з власних інтересів.
Важливе значення у реалізації завдань оцінки
фінансового стану підприємства має його інформаційне забезпечення. Однією з найважливіших
характеристик фінансового стану підприємства
є фінансова стійкість. Вона формується під час всієї
господарської діяльності.
Фінансова стійкість – це такий стан фінансових
ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний
процес виробничої діяльності, а також його розширення і оновлення. Найвищу фінансову стійкість
мають підприємства, які використовують тільки
власний капітал (їх коефіцієнт автономії дорівнює
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одиниці). Однак, це обмежує темпи їх розвитку
(оскільки не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів в періоди сприятливої кон’юнктури ринку), і вони не використовують
фінансової можливості приросту прибутку на вкладений капітал.
Важливим об’єктом регулювання є виробнича
стійкість підприємства. З огляду на складність
виробничих відносин на підприємстві та різноманітність виконуваних ним функцій його стійкість
визначається багатьма внутрішніми і зовнішніми
чинниками, кожний з яких впливає на постачання
та відновлення якісного, конкурентоспроможного
продукту. Основними кінцевими цілями у забезпеченні стійкого виробничого процесу є: оптимальний обсяг продажів, якість виготовленої продукції,
задоволення споживача, одержання прибутку, зміцнення іміджу підприємства, постійний контакт із
клієнтами. Саме постійний контроль за підвищенням ефективності виробництва і ресурсним забезпеченням може гарантувати виконання основних цілей
виробничого процесу підприємств та його стійкості.
Головним завданням оцінки фінансового стану
підприємства є своєчасне виявлення та усунення
недоліків у фінансовій діяльності, прийняття управлінських рішень для поліпшення фінансового стану
підприємства та уникнення його банкрутства. Одним
з основних шляхів покращення фінансово-економічної діяльності підприємств є збільшення вхідних
та зменшення вихідних грошових потоків.
Першочерговим етапом у покращання фінансового стану українських підприємств є пошук оптимального співвідношення власного і позикового
капіталу, яке б забезпечило мінімальний фінансовий ризик за максимальної рентабельності власного капіталу. Оптимізація ліквідності підприємства
реалізується за допомогою оперативного механізму
фінансової стабілізації – системи заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових
зобов’язань, а з іншого, на збільшення грошових
активів, що забезпечують ці зобов’язання [4, с. 134].
Ще одним із важливих напрямів зміцнення
фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів
шляхом проведення реструктуризації активів підприємства; сукупності заходів, пов’язаних зі зміною
структури та складу активів балансу; перетворенням
в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства. В рамках реструктуризації активів використовуються такі заходи: мобілізація прихованих резервів, використання зворотного
лізингу, здача в оренду основних фондів, які не
повною мірою використовуються у виробничому
процесі, оптимізація структури розміщення оборотного капіталу, видів сировини та матеріалів, продаж
окремих низькорентабельних структурних підрозділів та об’єктів основних фондів.
Наступним заходом покращення фінансового
стану є збільшення доходу від реалізації. В свою
чергу розмір доходу від реалізації залежить від:
– обсягів реалізації продукції;
– ціни одиниці продукції, що реалізується [5].

Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати збутову діяльність підприємства. Стимулювати збут можна різними методами.
Бажаний результат можна отримати наданням
знижок покупцям, помірними зменшеннями цін,
застосуванням масової реклами. Не існує для всіх
підприємств єдиного рецепту збільшення обсягів
реалізації. Тип заходів залежить від особливостей
конкретного підприємства та обраної ним стратегії маркетингу.
Ще одним напрямком покращання фінансового
стану підприємства є збільшення грошових коштів
на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить
підприємству брати довго- і короткострокові позики
в банку для фінансування поточної діяльності, які
видаються лише платоспроможним підприємствам,
в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає
нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.
Наступним напрямком покращання фінансового
стану підприємства може стати виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво
«ходових» товарів, що дасть змогу стабілізувати
і покращити фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо воно не отримує прибутку у розмірах, що
забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства та їх соціальної сфери.
Система заходів для підтримки фінансового
стану на високому рівні повинна передбачати:
– постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього станів підприємства;
– розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості підприємства;
– розробку підготовчих планів при виникненні
проблемних ситуацій, здійсненні попередніх заходів
для їхнього забезпечення;
– впровадження планів практичних заходів при
виникненні кризової ситуації, прийняття ризикових
і нестандартних рішень у випадку відхилення розвитку ситуації;
– координацію дій всіх учасників і контроль за
виконанням заходів та їхніми результатами [6, с. 59].
Саме за таких умов можна забезпечити систему моніторингу кожної із складових економічної стійкості підприємств, яка змогла б надати
можливість оптимізувати її відповідно до перспектив розвитку.
Висновки. Фінансовий стан підприємства – це
комплексне поняття, яке є результатом взаємодії
всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою
показників, що відображають наявність, розміщення
і використання фінансових ресурсів.
Отже, удосконалення фінансового стану підприємства можливе шляхом підвищення резуль-
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тативності розміщення та використання ресурсів
підприємства. При цьому забезпечується розвиток
виробництва чи інших сфер діяльності на основі
зростання прибутку й активів, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності.

Перспективою подальших досліджень може
стати пошук більш ґрунтовних напрямів покращення фінансового стану вітчизняних підприємств,
вирішення проблем здійснення комплексного аналізу фінансового стану.
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В статье освещена сущность и значение финансового состояния предприятия, рассмотрены основные группы
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ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
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Стаття присвячена дослідженню сутності прибутку та рентабельності. Визначена роль прибутку
в сучасних умовах як важливої рушійної сили економіки. Особлива увага приділена визначенню
основних напрямів підвищення прибутковості підприємства. Досліджено можливі резерви підвищення прибутку підприємств в умовах ринкових відносин.
Ключові слова: прибуток, рентабельність, резерви підвищення прибутку, підприємство.

Постановка проблеми. Прибуток є важливою рушійною силою економіки, основним спонукальнім мотивом діяльності підприємців, певним
гарантом прогресу соціально-економічної системи.
Вважається, що прибуток є узагальнюючим показником діяльності підприємства. В умовах ринкової
економіки головною метою діяльності будь-якого
підприємства є отримання прибутку. Фінансовим
результатом господарської діяльності будь-якого
підприємства виступає його прибутковість, яка
характеризується абсолютними (сума прибутку)
та відносними (рівень рентабельності) показниками.
У сучасній економічній теорії існує безліч різнобічних точок зору щодо економічної сутності прибутку.
Прибуток у класичному розумінні – різниця між
чистим доходом від реалізації продукції (товарів,
послуг, робіт) та витратами на її виробництво, тобто
собівартістю. Власники і персонал мають зробити
усе необхідне для забезпечення формування прибутку у розмірі, потрібному для подальшого функціонування і розвитку підприємства і забезпечення
усіх груп інтересів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Основні аспекти прибутковості та рентабельності
фінансово-економічної діяльності підприємства розглянуто в працях багатьох авторів, зокрема таких:
В. Г. Васильков, О. О. Гетьман, Н. П. Гончарова,
В. І. Гринчуцький, О. І. Линник, О. В. Мелень,
Ю. П. Морозов, О. І. Олексюк, С. Ф. Покропивний,
Т. В. Романова, Є. О. Даровський, Г. А. Семенов,
С. Д. Супрун, Ю. Ю. Холондач, Г. О. Швиданенко,
А. В. Шлійко, Л. В. Юрчишена, Н. Б. Ярошевич
та багато інших.
Мета дослідження. Мета статті полягає у дослідженні та обґрунтуванні напрямів підвищення прибутковості підприємства в умовах ринкових відносин.
Виклад основного матеріалу. У сучасній економічній теорії існує багато різнобічних точок зору
щодо економічної сутності прибутку. Прибуток
є результатом фінансово-економічної діяльності підприємства або сфери економіки і визначається як

вартісне вираження різниці між виторгом, отриманим від продажу продукції (послуг) і сумою витрат
на її виробництво [1].
Значення прибутку полягає в тому, що він одночасно є фінансовим результатом і основним джерелом фінансових ресурсів підприємства. За рахунок
прибутку здійснюється фінансування заходів по
науково-технічному і соціально-економічному розвитку підприємств, збільшення фонду матеріального
заохочення працівників. Він є не лише джерелом
забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, але набуває все більшого значення у формуванні бюджетних ресурсів, позабюджетних і благодійних фондів [2].
Прибуток є важливою категорією ринкових відносин, він характеризує економічний ефект – кінцевий фінансовий результат, водночас є фінансовим
результатом та основним елементом фінансових
ресурсів підприємства, є джерелом формування
бюджетів різних рівнів [3, с. 85].
Діяльність підприємства спрямовується на те,
щоб забезпечити збільшення прибутковості підприємства або, принаймні, стабілізацію її на певному
рівні протягом визначеного періоду часу.
Для оцінки результатів і ефективності господарювання і використання складових процесу виробництва, за допомогою яких отримано прибуток, його
суму необхідно віднести до відповідних показників.
У підсумку буде отриманий показник прибутковості
чи рентабельності [4, с. 350].
Рентабельність є відносним показником інтенсивності виробництва, який характеризує рівень
окупності (прибутковості) відповідних складових
процесу виробництва або сукупних витрат підприємства. Це не просто статистичний, розрахунковий
параметр, а складний комплексний соціально-економічний критерій. На відміну від прибутку, він характеризує ефективність фінансової діяльності будьякого конкретного економічного суб’єкта, щодо всіх
інших (індивідуальних підприємців, організацій,
регіонів, окремих країн і світу в цілому), незалежно
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від розмірів і характеру економічної діяльності. Дана
якість надає рентабельності, з одного боку, форму
економічної категорії, що виражає економічні відносини між економічними суб’єктами з приводу
результативності використання факторів капіталу, а
з іншого – характер об’єкта й інструмента фінансового менеджменту [1, с. 210].
Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати
з абсолютною сумою отриманого прибутку, оскільки
рентабельність – це відносний показник, тобто рівень
прибутковості, що вимірюється в коефіцієнтах або
відсотках. Показники рентабельності є відносними
характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Показникам рентабельності, у порівнянні з абсолютними показниками
прибутку, притаманні такі переваги, як більш широкі
можливості порівняння (співвідношення абсолютних показників прибутку підприємств з різними
обсягами діяльності, кількістю персоналу тощо не
дає можливості проводити об’єктивну оцінку) та на
показники рентабельності в меншій мірі впливають
інфляційні процеси. З метою аналізу та забезпечення
ефективного управління формуванням прибутку
розрізняють декілька видів прибутку підприємства:
валовий, операційний, до оподаткування, та чистий.
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (операційної,
фінансової, інвестиційної); вони більш повно, ніж
прибуток, характеризують узагальнюючі результати
господарювання. Для успішного розвитку будь-якого
підприємства необхідно вивчати співвідношення
обсягу виробництва (реалізації) продукції з витратами і прибутком, тому дуже важливим моментом
у діяльності підприємства є виявлення та кількісне
вимірювання впливу факторів на показники прибутковості підприємства, пошук резервів зростання рентабельності роботи підприємства та обґрунтування
і розробка заходів щодо використання виявлених
резервів. Резерви збільшення сум прибутку та рентабельності пов’язані з напрямами господарювання
підприємства. Для керівників і відповідних спеціалістів важливим є детальне значення масштабів дії,
форм контролю та використання найбільш істотних
внутрішніх і зовнішніх чинників ефективності на
різних рівнях управління діяльністю підприємства.
Рівень і сума прибутку формуються під впливом
низки чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, що справляють як позитивний, так і негативний вплив.
Внутрішніми чинниками є ті, що залежать від
діяльності підприємства: обсяг діяльності підприємства, стан та ефективність використання ресурсів
підприємства, рівень доходів, рівень витрат, ефективність цінової та асортиментної політики.
Зовнішніми чинниками є ті, що не залежать від
діяльності підприємства: державне регулювання цін
в сучасних умовах на товари, які входять до споживчого кошика, подорожчання послуг інших секторів
економіки, система оподаткування, зміна норматив-
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них документів по кредитуванню, збільшення облікової ставки за користування кредитними, політика
держави по формуванню доходів тощо.
Як вважає С. Д. Супрун, збільшенню прибутку
та показників рентабельності сприятиме підвищення
конкурентоспроможності власної продукції за рахунок зменшення частки пасивних фондів у загальній
вартості основних фондів та зменшення адміністративно-управлінських витрат [5].
Для підвищення рентабельності Л. В. Юрчишена пропонує скоротити всі витратні статті, а саме:
зменшити транспортні витрати; налагодити систему
збуту; підвищити продуктивність праці. Підприємству необхідно скоротити витрати на виробництво
та реалізацію продукції. Необхідність поліпшення
ефективності управління, підвищення прибутковості праці, ефективності виробництва конкурентоспроможності підприємства вимагає проведення
реструктуризації підприємства [6].
Ю. П. Морозов зазначає, що найбільший ефект
підвищення рентабельності досягається при пошуку
резервів на перед виробничій стадії. При цьому
можуть бути виявлені резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення конструкції виробу, удосконалення технології його виробництва, застосування дешевшої сировини тощо. Саме
на цій стадії об’єктивно містяться найбільші резерви
зниження собівартості продукції. І чим повніше
вони виявлені на цьому етапі, тим вища ефективність цього виробу взагалі [7].
Розглядаючи резерви максимізації прибутку слід
звернути увагу на те, що прибуток залежить як від
доходів підприємства, так і від його витрат.
Важливе місце серед способів збільшення прибутку будь-якого підприємства є ефективне управління його прибутковістю, що являє собою процес
планування надходжень і використання грошових
ресурсів, встановлення оптимальних співвідношень
у розподілі доходів підприємств. В умовах конкуренції вдосконалення процесу формування прибутку на
макрорівні здійснюється безперервно [8, с. 151].
Загалом збільшення прибутку можна досягти
або у результаті зменшення витрат на виробництво
або збільшення чистого доходу від реалізації. Тому
в сучасних умовах важливим завданням кожного
підприємства є: правильне формування цінової стратегії та вибір оптимальний обсягу виробництва [9].
Задля підвищення рівня прибутковості підприємством доцільним вбачається розробка та реалізація
комплексу заходів за такими напрямами:
– організаційні (удосконалення виробничої
структури, удосконалення організаційної структури
управління, диверсифікація виробництва, реструктуризація виробництва тощо);
– технічні (оновлення техніко-технологічної
бази, переозброєння виробництва, вдосконалення
виробів, що виробляється)
– економічні важелі та стимули (удосконалення
тарифної системи, форми і системи оплати праці,
прискорення обігу оборотних коштів тощо). Якщо
почати проводити зміни не в такому порядку, то
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позитивні зрушення у ефективності діяльності
будуть малопомітними, або відсутніми взагалі.
Максимізація прибутку є вирішальною умовою
забезпечення конкурентоспроможності підприємства, його життєздатності та закріплення позицій на
ринку.
Резерви підвищення прибутку можуть бути отримані таким чином:
1. За рахунок зниження витрат на виробництво
і реалізацію продукції при впровадженні досягнень
науково-технічного прогресу. Зниження собівартості
продукції є найважливішим чинником зростання прибутку. У зниженні собівартості продукції найбільш
повно відбивається економія матеріальних, трудових
та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприємство. Максимальна мобілізація резервів собівартості продукції є важливою умовою ефективного
функціонування підприємства [10, с. 115].
Механізоване виробництво потребує значно менше робітників і це в свою чергу зменшить
витрати на оплату праці. Також за рахунок нового
обладнання можна збільшити випуск продукції, що
в свою чергу призведе до зниження витрат в розрахунку на одиницю продукції. Але після цього підприємству доведеться шукати нові ринки збуту продукції – і в Україні, і за кордоном. Тобто потрібно
виділити деякі кошти на рекламу, це обов’язково
принесе результати [11].
2. Підвищення продуктивності праці за рахунок
мотиваційних заходів. Зі зростанням продуктивності
праці знижуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага
заробітної плати в структурі собівартості. Для цього
підприємство повинне активно використовувати різноманітні мотиваційні засоби: перевести якомога
більше працівників на відрядну форму оплати праці,
працівникам погодинної форми у більшому розмірі
оплачувати роботу в понад урочний час, забезпечувати доставку працівників на роботу та з роботи за
узгодженими маршрутами, надавати матеріальну
допомогу працівникам з нагоди ювілейних та інших
визначних дат. Враховуючи специфіку роботи слід
також проводити профілактичне оздоровлення
та медичне обстеження працівників за рахунок підприємства, організовувати санаторно-курортне лікування для працюючих та інвалідів праці.
3. При збільшенні обсягів випуску та реалізації
продукції. Зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції. Для пошуку та визначення шляхів
зниження собівартості продукції аналізують звітні
дані калькуляцій витрат на виробництво і реалізацію продукції, використовуючи метод порівняння
фактичного рівня витрат з прогресивними науково
обґрунтованими нормами і нормативами за видами
витрат, нормативами використовування виробни-

чих потужностей, обладнання, нормами непрямих
матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо,
які отримані в результаті здійснення організаційнотехнічних заходів. При цьому необхідно врахувати,
що існує кілька напрямів визначення збільшення
прибутку у зв’язку з виявленням резервів зниження
собівартості.
Однак доцільно відзначити, що для українських
підприємств подібні методи найбільш складні
у використанні, так як для впровадження інноваційних технологій вони не мають ні достатньої кількості
власних коштів, ні фінансових інвестицій ззовні, ні
належної підтримки з боку держави.
4. За рахунок підвищення якості продукції, що
реалізується.
Наведений перелік методів утворення резервів
для збільшення прибутку, які є невід’ємною складовою для підвищення прибутковості їх діяльності,
можна віднести до традиційних. На сьогоднішній
день існують нові методи, основані на тому, що під
підвищенням прибутковості підприємств мається на
увазі збільшення вартості його капіталу, чого прибуток може і не забезпечувати.
Залежно від того, у якому стані знаходиться підприємство з точки зору фінансового забезпечення
та положення на ринку, та залежно від його намірів
щодо змін, можливо обрати та застосувати відповідний набір заходів підвищення прибутковості підприємства [3, с. 197]. Зокрема для підвищення прибутку доцільним є зменшення транспортних витрат,
налагодження системи збуту продукції, підвищення
продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво та реалізацію продукції, зменшення адміністративно-управлінських витрат тощо [11, с. 125].
Висновки. Враховуючи зазначене можна констатувати, що прибуток займає провідне місце в забезпеченні самофінансування підприємств, можливості
яких багато в чому визначаються тим, наскільки
доходи перевищують витрати. Для успішного функціонування підприємства мають прагнути до підвищення ефективності своєї діяльності на основі
раціонального використання ресурсного потенціалу,
збільшення прибутковості виробництва, поліпшення
якості реалізованої продукції.
Для підвищення прибутковості підприємства
повинні: збільшувати обсяги виробництва; розширювати асортимент продукції, орієнтуючись на
ринок; підвищувати якість продукції; знижувати
витрати на виробництво продукції; впроваджувати
заходи, що сприяли б підвищенню продуктивності
праці; здійснювати механізацію виробництва; впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу;
використовувати з максимальною віддачею резерви
підвищення прибутку та ресурси різних видів, що
є в наявності у суб’єкта господарювання.
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Статья посвящена исследованию сущности прибыли и рентабельности. Определена роль прибыли в современных условиях как важной движущей силы экономики. Особое внимание уделено определению основных
направлений повышения доходности предприятия. Исследовано возможные резервы повышения прибыли
предприятий в условиях рыночных отношений.
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У статті розглянуто поняття корпоративної соціальної відповідальності та встановлено підходи до її
трактування, представлені її основні складові. В роботі досліджено вплив принципів корпоративної
соціальної відповідальності на конкурентоспроможність організації. Також розглянуті конкурентні
переваги, що формуються організацією в результаті ефективної реалізації концепції корпоративної
соціальної відповідальності: зниження фінансових і нефінансових ризиків, а також підвищення стійкості до можливих кризових ситуацій; зростання лояльності співробітників, можливість залучення
і утримання висококваліфікованих фахівців і, як наслідок, поліпшення продуктивності праці; підвищення ймовірності залучення нових споживачів, формування стійкої лояльності існуючих клієнтів;
можливість успішної участі в міжнародних бізнес-комунікаціях в зв’язку з виконанням прийнятих
в практиці розвинених країн норм і стандартів; нарощування нематеріальної складової бізнесу і,
відповідно, зростання його капіталізації; формування позитивного сприйняття бізнесу інвесторами
і фінансовими інститутами, підвищення його інвестиційної привабливості; формування стійкого
партнерства з державними, муніципальними і громадськими інститутами, місцевими громадами;
можливість скорочення претензій з боку регулюючих органів та отримання податкових пільг; створення позитивного іміджу та стійкої позитивної ділової репутації бізнесу.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, принципи корпоративної соціальної відповідальності, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, ефективність діяльності.

Постановка проблеми. У сучасних умовах
розвитку економіки кожна організація зацікавлена
в створенні стійкої конкурентної переваги і збільшення доданої вартості. Для цього деякі організації застосовують нові маркетингові методи, а також
різні способи скорочення витрат. Однак ефективність від використання таких інструментів знижується, оскільки практично кожна компанія, яка
вийшла на міжнародні ринки, вже володіє ними
досконало. Тому стає популярним впровадження
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)
в діяльність організацій.
Таким чином, впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності має величезне
значення для формування конкурентних переваг
та розвитку як самої організації так і для розвитку
економіки країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання пов’язані із проблематикою корпоративної
соціальної відповідальності активнодосліджувались такими науковцями як М. Ван Марревийк [11],
Д. Віндзор [12], К. Девіс [8], А. Керрол [7], Дж. Макгуайер [9], С. М. Бондаренко [1], Т. О. Заєць [3],
Н. О. Орлова [5], О. С. Поважний [5], А. О. Харламова [5], Р. Штойер [10] та інші.
Г. Боуен у праці «Соціальна відповідальність бізнесмена» поклав початок сучасній теорії КСВ. На

думку автора, соціальна відповідальність бізнесмена
полягає в «реалізації тієї політики, прийнятті таких
рішень або проходженні такої лінії поводження, що
були б бажані з позицій цілей і цінностей суспільства» [6]. Трохи пізніше К. Девіс уперше обґрунтував, що проблема соціальної відповідальності повинна розглядатися в управлінському контексті [8].
Проблема змісту КСВ також була уточнена Дж. Макгуайром, на його думку, «корпорація має не тільки
економічні і правові зобов’язання, але несе і якусь
відповідальність перед суспільством, що виходить
за їхні межі» [9]. Узагальнені погляди науковців
доцільно навести у таблиці 1.
Але незважаючи на проведені дослідження науковців у цій сфері не надано оцінки стану наукової
думки стосовно впливу принципів корпоративної
соціальної відповідальності на формування конкурентних переваг організації. Тому дослідження
в даній статті присвячені узагальненню існуючих
розробок в сфері корпоративної соціальної відповідальності та вивченню її впливу на конкурентоспроможність організації.
Метою статті є дослідження принципів корпоративної соціальної відповідальності та визначення
конкурентних переваг організації, що формуються
в результаті ефективної реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
З метою досягнення найбільших конкурентних переваг в умовах обмежених ресурсів, проблем із здійсненням гнучкого регулювання, а також своєчасного
впливу на зміни зовнішнього середовища, організації необхідно визначити основний напрям свого
розвитку, що, в свою чергу, обумовлює формування
стратегічного планування компанії.
Побудова загальної стратегії зумовлене численними факторами, серед яких:
– економічна нестабільність в соціальній сфері;
– високий рівень конкурентоспроможності, як на
внутрішньому, так і на міжнародному ринках;
– ефективне та раціональне використання ресурсів;
– ділова активність;
– фінансова стабільність організації.
Стратегія підприємства орієнтована на отримання максимального фінансового результату в довгостроковій перспективі.
Оскільки відомо, що КСВ представляє собою
систему цінностей та механізмів управління, що
формуються відповідно економічному, соціальному,
правовому та екологічному напрямків діяльності
товариства [2]. Тому, в умовах високого конкурентного середовища з насиченими ринками, де крім економічної та управлінської ефективності для компанії

стає важливим реалізація власних інтересів поряд
з інтересами суспільства і держави, для організації
впровадження концепції корпоративної соціальної
відповідальності бізнесу є найбільш правильним
шляхом підтримки своєї конкурентної переваги.
Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
представляє собою модель довгострокових дій організації, яка спрямована на забезпечення і гарантію її
стабільного розвитку, держави в соціальній, економічній і природоохоронній сферах.
Соціальна відповідальність бізнесу носить багаторівневий характер.
До внутрішньої соціальної відповідальності відносять:
– безпечні умови праці;
– стабільну заробітну плату і підтримання її соціально значимого рівня;
– медичне страхування працівників;
– розвиток співробітників через курси підвищення кваліфікації;
– надання допомоги персоналу в критичних
ситуаціях.
До зовнішньої соціальної відповідальності відносять:
– спонсорство та благодійність;
– сприяння охороні навколишнього середовища;
Таблиця 1

Підходи до трактування сутності концепцій корпоративної соціальної відповідальності
Підходи КСВ Концепції КСВ
Основні характеристики
Етичний
будь-яка
організація,
яка
претендує на отримання статусу соціально відпо(філантропіч- Концепція
відальної,
повинна
виконувати
економічні, правові, етичні та філантропічні
обов’язків
ний підхід)
обов’язки перед суспільством.
Підхід з позиції соціальних
вимог (нормативний)

Концепція
стейкхолдерів
(зацікавленийх
сторін)
Концепція
Інструменвідтальний підхід економічної
повідальності

керівництво та менеджмент підприємства, установи чи організації, незалежно від типу, форми власності та характеру діяльності, несуть відповідальність перед багатьма групами людей, які впливають на організацію і, з
іншого боку, відчувають на собі вплив від її діяльності.
соціальна відповідальність прирівнюється до економічної відповідальності
організації за здійснення господарської діяльності в рамках чинного законодавства та підтримку високого рівня рентабельності.
Згідно даної концепції роль підприємства може бути розглянута у вузькому
Підхід з пози- Концепція
та широкому значенні. У вузькому значенні роль підприємства зводиться до
ції політичкорпоративного філантропії, соціальних інвестицій та певних загальновизнаних обов’язків
ного впливу
громадянства
перед місцевою громадою. У широкому розумінні – підприємство повинно
відповідати за ті сфери, в яких держава не здатна захистити своїх громадян.
Концепція уні- базується на визнанні прав людини, прав у сфері праці та поваги до оточуюПідхід потрій- версальних прав чого середовища як необхідних умов для роботи підприємств.
ної резульу своїй діяльності відповідає не лише перед сучасним, а й
тативності
Концепція ста- підприємство
перед
майбутніми
поколіннями. Саме тому, воно повинно контролювати як
діяльності
лого розвитку
економічні, так і соціальні та екологічні показники своєї діяльності.
– виробництво якісної продукції та послуг для споживачів;
– інвестиції у розвиток виробництва та людського потенціалу;
– неухильне виконання вимог законодавства (податкового, трудового, екологічного);
– побудова добросусідських і взаємовигідних відносин із зацікавленими
Міжнародний Універсальна
сторонами;
підхід
концепція
– концепція бізнесу, орієнтованого на підвищення національної конкурентоспроможності;
– врахування суспільних очікувань та загальноприйнятих етичних діловій
практиці;
– формування громадянського суспільства через партнерські програми проекти суспільного розвитку

Джерело: розроблено автором на основі [4]
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– зв’язок з місцевою владою;
– відповідальність перед споживачами [3].
Практична важливість активної участі у вкладенні
коштів у різні сфери компанії проявляється в цілому
ряді переваг: зміцненні репутації, збільшення привабливості в якості інвестицій, підвищенні соціальної
стабільності в цілому, зростання рентабельності.
Ефективна реалізація концепції корпоративної
соціальної відповідальності дозволяє бізнес-структурам формувати наступні конкурентні переваги:
– зниження фінансових і нефінансових ризиків, а
також підвищення стійкості до можливих кризових
ситуацій;
– зростання лояльності співробітників, можливість
залучення і утримання висококваліфікованих фахівців
і, як наслідок, поліпшення продуктивності праці;
– підвищення ймовірності залучення нових споживачів, формування стійкої лояльності існуючих
клієнтів;
– можливість успішної участі в міжнародних бізнес-комунікаціях в зв’язку з виконанням прийнятих
в практиці розвинених країн норм і стандартів;
– нарощування нематеріальної складової бізнесу
і, відповідно, зростання його капіталізації;
– формування позитивного сприйняття бізнесу
інвесторами і фінансовими інститутами, підвищення
його інвестиційної привабливості;
– формування стійкого партнерства з державними, муніципальними і громадськими інститутами,
місцевими громадами;
– можливість скорочення претензій з боку регулюючих органів та отримання податкових пільг;
– створення позитивного іміджу та стійкої позитивної ділової репутації бізнесу та ін.
Звісно ж, що саме позитивний вплив соціально
відповідальних дій на формування ділової репутації
виступає найбільш значущим перевагою, бізнесом,
що купується в результаті реалізації концепції корпоративної соціальної відповідальності.
Разом з цим прийняття рішення про впровадження КСВ містить ряд загроз, пов’язаних з порушенням принципу максимізації прибутку, а так само
з відсутністю у організації досвіду в даній сфері,
що не дає можливість швидко вирішувати соціальні
питання створює проблеми при створенні звітів.
Також, перед компанією, яка впроваджує корпоративну соціальну відповідальність в свою практику, постає ряд складних завдань, від вирішення
яких залежить результативність застосування даного
інструменту. Серед них: визначення внутрішніх
і зовнішніх зацікавлених сторін, форми взаємодії

з ними, планування впровадження та організація
корпоративної соціальної відповідальності, оцінка
ефективності діяльності організації в цій галузі.
Для зниження загроз стратегія корпоративної соціальної відповідальності повинна органічно вбудовуватися в базову стратегію організації, формуватися на
підставі генеральних цілей і забезпечувати їх реалізацію. На даному етапі на основі міжнародних керівних
документів, а також діалогу зі стейкхолдерами визначаються головні напрямки корпоративної соціальної
відповідальності і форми її реалізації. Крім того, розраховуються терміни реалізації проектів, їх ресурсна
база. Потім розробляється документ, що відображає
загальне бачення організацією проблем корпоративної соціальної відповідальності, напрямки діяльності
організації в даній сфері, критерії вибору соціально
відповідальних дій, програми в області корпоративної
соціальної відповідальності, а також певна система
індикаторів для оцінки ефективності. Після цього
здійснюється інформування стейкхолдерів.
Таким чином, варто зазначити, що розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні
набуває особливого значення обумовленого багатьма
причинами, зокрема, об’єктивними процесами розвитку сучасного бізнесу та систем корпоративного
управління на основі відповідальності та якості;
необхідністю співпраці і партнерства бізнесу і держави для вирішення соціальних проблем, а також
впливом зростаючої конкуренції і глобалізації.
В даний час українські компанії користуються
низьким рівнем соціальної довіри як в світі, так
і всередині країни. Тому вдосконалення соціальної
відповідальності національного бізнесу є однією
з основних задач по досягненню їм міцних позицій в глобальній економіці. Таким чином, впровадження корпоративної соціальної відповідальності
є стратегічним завдання організації. Корпоративна
соціальна відповідальність повинна стати частиною
базової стратегії. Для планування корпоративної
соціальної відповідальності необхідний ретельний
аналіз думок всіх зацікавлених осіб.
Висновки з даного дослідження. З проведеного
вище дослідження слід зазначити, що впровадження
принципів корпоративної соціальної відповідальності
виступає основним фактором формування конкурентних переваг організації. Таким чином, справедливо
стверджувати, що в сучасній економічній ситуації
реалізація принципів корпоративної соціальної відповідальності служить для бізнесу ефективним інструментом формування конкурентних переваг та забезпечує успішний вихід на міжнародні ринки.

Література:

1. Бондаренко С.М. Корпоративна соціальна відповідальність у концепції загального управління якістю на підприємствах легкої
промисловості України. [Текст] / С.М. Бондаренко // Економічний простір. – 2016. – № 105. – С. 154–163.
2. Денисенко Л.О., Заєць Т.О. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на корпоративне управління // Вісник Хмельницького національного університету № 5. – Т. 1. «Економічні науки» – Хмельницький, 2012 – С. 134–136.
3. Заєць Т.О. Методичні засади переходу до нової архітектури легкої промисловості України на базі моделей сталого економічного розвитку: монографія / за ред. Ю.В. Гончарова. – К.: Кафедра, 2012. – 400 с. – С. 55–67.
4. Матвійчук Л.О. Генеза концепцій корпоративної соціальної відповідальності // Л.О. Матвійчук, К.І. Ткач. Вісник Мукачівського державного університету Вип. № 6. – 2016. С. 332–337.
5. Поважний О.С. Корпоративне управління: підручник / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова. – К.: Кондор,
2013. – 244 с.

17

# 5 (18) 2017
6. Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman / H. Bowen – N. Y.: Harper & Row, 1953, р. 6.
7. Caroll A.B. Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct / A.B. Caroll // Business and Society. – 1999. –
Vol. 38. – N 3. – P. 268–295.
8. Davis K. Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? / K. Davis // California Management Review. – 1960. – Vol. 2. –
N 3. – P. 70–76. – Р. 70.
9. McGuire J. Business and Society / J. McGuire – N. Y.: McGraw-Hill, 1963. – Р. 144.
10. Steurer R. Corporations, Stakeholders and Sustainable Development I: ATheoretical Exploration of Business-Society Relations /
R. Steurer, M. Langer, A. Konrad, A. Martinuzzi // Journal of Business Ethics. – 2005. – Vol. 61. – N 3. – P. 263–281.
11. Van Marrewijk M. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between Agency and Communion / Van Marrewijk M. //
Journal of Business Ethics. – 2003. – Vol. 44. – N 2/3. – P. 95–105.
12. Windsor D. The Future of Corporate Social Responsibility / D. Windsor // The International Journal of Organizational Analysis. –
2001. – Vol. 9, N 3. – P. 225–256.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
Харченко Т.А.
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доцент кафедры менеджмента
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Ведениниа Е.П.
магистр кафедры менеджмента,
Киевского национального университета технологий и дизайна
В статье рассмотрено понятие корпоративной социальной ответственности и установлено подходы к ее трактовки, представлены ее основные составляющие. В работе исследовано влияние принципов корпоративной
социальной ответственности на конкурентоспособность организации. Также рассмотрены конкурентные
преимущества, которые формируются организацией в результате эффективной реализации концепции корпоративной социальной ответственности: снижение финансовых и нефинансовых рисков, а также повышение
устойчивости к возможным кризисным ситуациям; рост лояльности сотрудников, возможность привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов и, как следствие, улучшение производительности труда; повышение вероятности привлечения новых потребителей, формирование устойчивой лояльности
существующих клиентов; возможность успешного участия в международных бизнес-коммуникациях в связи
с выполнением принятых в практике развитых стран норм и стандартов; наращивание нематериальной составляющей бизнеса и, соответственно, рост его капитализации; формирование позитивного восприятия бизнеса
инвесторами и финансовыми институтами, повышение его инвестиционной привлекательности; формирование устойчивого партнерства с государственными, муниципальными и общественными институтами, местными общинами; возможность сокращения претензий со стороны регулирующих органов и получения налоговых льгот; создание положительного имиджа и устойчивой положительной деловой репутации бизнеса.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, принципы корпоративной социальной ответственности, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, эффективность деятельности.

18

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
AS A FACTOR IN SHAPING THE COMPETITIVE ADVANTAGES
OF AN ORGANIZATION
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The article deals with the concept of corporate social responsibility and establishes approaches to its interpretation,
presents its main components. The paper examines the impact of the principles of corporate social responsibility
on the competitiveness of the organization. Also considered are the competitive advantages that are formed by
the organization as a result of effective implementation of the concept of corporate social responsibility: reducing
financial and non-financial risks, as well as increasing resilience to possible crisis situations; increase in employee loyalty,
the possibility of attracting and retaining highly qualified specialists and, as a result, improving labor productivity;
increasing the likelihood of attracting new customers, forming a stable loyalty of existing customers; the possibility
of successful participation in international business communications in connection with the implementation of norms
and standards adopted in the practice of developed countries; the growth of the intangible component of the business
and, accordingly, the growth of its capitalization; formation of a positive perception of business by investors
and financial institutions, increasing its investment attractiveness; formation of sustainable partnership with state,
municipal and public institutions, local communities; the possibility of reducing claims from regulators and obtaining
tax benefits; creating a positive image and a stable positive business reputation.
Keywords: corporate social responsibility, principles of corporate social responsibility, competitiveness, competitive
advantages, efficiency of activities.
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Сучасний стан економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи загалом і комерційних банків зокрема, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для виходу
з кризи, для стабільного та ефективного функціонування економіки нашої країни. Ця потреба обумовлюється тим, що банківська система України є одним із основних чинників політики економічного зростання. Провідна роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним відносинам
та банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку економіки, але й наявною
можливістю швидко і ефективно реагувати на впроваджувані нові механізми господарювання.
У статті аналізуються чинники, що впливають на розвиток ринку кредитування України, унаслідок
сукупності причин, пов’язаних зі світовою економічною кризою, та внутрішніми проблемами нашої
країни. Подаються пропозиції щодо формування та управління кредитним портфелем, а також розглядаються перспективні методи управління ним, як основи підвищення ефективності роботи банківської системи України.
Ключові слова: економіка, економічна криза, кредитний портфель, кредитування.

Постановка проблеми. Ефективність кредитної
діяльності банків на сьогодні є необхідним, якщо
не вирішальним, фактором життєдіяльності банків,
оскільки кредитний портфель становить більше
половини всіх активів банку. У структурі балансу
банку кредитний портфель розглядається як єдине
ціле та складова частина активів, що має свій рівень
дохідності та ризику. Тому для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій,
банки мають упровадити ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем. Досягнути
ж цього можна завдяки вивченню теоретичних
і практичних питань щодо підходів та процесу формування і управління кредитним портфелем комерційного банку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вaгoмий внecoк у poзpoбку тeopeтичних i пpaктичних
зacaд упpaвлiння кредитним портфелем банку зробили вiтчизнянi вчeнi-eкoнoмicти: Т.В. Іваненко [2],
В.В. Пірог [6], Є.Г. Рясних [7], В.О. Міщенко [3],
О.А. Охріменко [5], Т.Ф. Григораш [1] тa iншi. Серед
відомих західних авторів, які займались дослідженням цієї теми, слід відзначити Л. Гітмана, Б. Едварда,
Г. Марковіца, Ф. Фабоцці, У. Шарпа та багато інших.
Однак теоретичні досягнення і прикладні розробки
не повною мірою відповідають сучасним умовам
кризового періоду української економіки та потребують подальшого дослідження.
Формулювання цілей статті. Метою роботи
є дослідження та аналіз ситуації функціонування кредитного ринку в Україні в умовах економічної кризи,
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визначення проблем, які характерні для організації
процесу формування та управління кредитним портфелем комерційного банку сьогодні та окреслення
можливих шляхів їх подолання.
Виклад основного матеріалу. У сучасних кризових умовах та з метою забезпечення організації ефективної кредитної діяльності перед комерційними
банками стоїть одна з найважливіших задач управління кредитною діяльністю, а саме – формування
та управління кредитним портфелем комерційного
банку. Кредитний портфель є не просто пасивно
сформованим набором позичок, а результатом активних, цілеспрямованих дій банку, який динамічно
розвивається, суто управлінським співвідношенням
між різноманітними видами кредитів. Банківський
кредитний портфель слід розглядати як втілення кредитної політики банку, що є невід’ємною складовою
його загальної стратегії розвитку. Для активізації
ролі кредитного портфеля як інструмента реалізації завдань державної кредитної політики доцільно
розглядати його з трьох позицій. По-перше, це стратегічний кредитний портфель, який має бути сформованим відповідно до вимог державної кредитної
політики, місця та завдань банку в її виконанні.
По-друге, це тактичний кредитний портфель, що
його формує банк на основі обсягів і структури стратегічного кредитного портфеля. По-третє, це портфель фактично наданих кредитів, що зараз є визнаним [1, с. 120].
Ефективне управління кредитною діяльністю
комерційних банків значною мірою пов’язане із розробкою та реалізацією ними відповідної кредитної
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політики. Формування та управління кредитним
портфелем є одним з основоположних пріоритетних
напрямків у діяльності банку. Оптимальний, якісний
кредитний портфель впливає на ліквідність банку
та його надійність. Надійність важлива для акціонерів,
підприємств, населення, які є вкладниками і користуються послугами банку. Фінансова нерівновага знижує
загальну довіру до кредитної системі держави, а це відчувається і в інших секторах економіки [7, с. 149].
Основними цілями формування кредитного портфеля є: високий рівень доходу в поточному періоді;
високий темп очікуваного доходу в майбутній довгостроковій перспективі; мінімізація рівня ризиків
кредитного портфеля та дотримання необхідної ліквідності. Портфельний підхід до кредитного обслуговування дає можливість систематизації позик за
ступенем ризику, а також дозволяє розробити певні
заходи щодо підходів до кредитування, запобігання
кредитних ризиків, а також узагальнити напрями
та інструменти механізму кредитування клієнтів.
У фаховій літературі управління кредитним портфелем зводиться до управління дохідністю кредитного
портфеля та управління його ризиками (кредитним
ризиком, ризиком ліквідності, процентним ризиком
тощо). Проте деякі вчені пропонують розглядати
управління кредитним портфелем як процес, що
складається із певних стадій. Визначають наступні
стадії: вибір кредитної політики; аналіз ринку кредитів; формування, перегляд, оцінка ефективності
кредитного портфеля. Процес управління кредитним
портфелем комерційного банку найбільш доцільно
представити як певну систему, що містить низку
послідовних етапів, у числі яких необхідно виділити
наступні [1, с. 120]:
1. Збір і аналітична обробка інформації.
2. Вибір критеріїв для диверсифікації позик.
3. Встановлення лімітів кредитування на основі
обраних пріоритетів серед критеріїв диверсифікації
і моделювання загальної структури портфеля.
4. Контроль якості кредитного портфеля і корегування його структури на основі системи коефіцієнтів.
Від структури і якості кредитного портфеля
значною мірою залежить стабільність, репутація
та фінансовій успіх. Тому банку необхідно аналізувати якість позичок, проводити незалежні експертизи великих кредитних проектів і заходів, виявляти
випадки відхилення від законної кредитної політики. Дослідження портфеля містить аналіз активів
за строкам погашення, за ступенем ризику, за валютою боргу, аналіз концентрації ризиків за секторами
економіки, за групами клієнтів, аналіз кредитування
пов’язаних осіб. До системи оцінки якості кредитного портфеля належать наступні елементи: оцінка
якості кредитів, що складають кредитний портфель;
визначення структури портфеля на основі якості кредитів і оцінка цієї структури на основі вивчення її
динаміки; визначення достатньої величини резервів
для покриття збитків по позичках на основі структури кредитного портфеля. Економічний аспект
оцінки кредитного портфеля визначається оцінкою
в динаміці балансових показників кредитного порт-

феля, зокрема: обсяг портфеля, середньозважена
процентна ставка, частка в активах, середня вартість
ресурсів, їхні тимчасові параметри (розриви ліквідності); частка проблемних кредитів і їхнє покриття
фактично сформованим резервом за рахунок страхового фонду; сума заборгованості по відсотках, її співвідношення з фактичними доходами й ін. [7, с. 147].
У сучасних умовах діяльності комерційних банків суттєво зростає значення аналізу кредитного
портфеля банку, і він перетворюється на одну з найважливіших частин аналізу банківської діяльності
як складової системи управління кредитною установою. Постійний та своєчасний аналіз кредитного
портфеля дає змогу вибрати варіант раціонального
розміщення ресурсів, напрями кредитної політики
банку, знизити ризик за рахунок диверсифікації кредитних вкладень, прийняти рішення щодо доцільності надання позики клієнтам. Аналіз кредитного
портфеля потребує дослідження його структури за
групами ризику, ступенем забезпеченості, галузевою структурою, формами власності позичальників і т. п., а також вивчення динаміки кожної групи
та його сегментації. Зростання проблемної заборгованості насамперед спричиняє збільшення обсягу
втрат, пов’язаних із неповерненням суми основного
боргу та відсотків за кредитом. По-друге, призводить до появи додаткових операційних витрат, що
стосуються повернення проблемного кредиту, замороження коштів у неприбуткових активах, що зумовлює зменшення прибутковості банку, погіршення
стану ліквідності та зниження якості його активів.
По-третє, негативно відображається на репутації
банку, його рейтингах, що викликає зниження рівня
довіри з боку вкладників та інвесторів. З метою
управління проблемними активами українські банки
використовують зовнішні методи управління ними,
такі, як передача їх в управління третій особі (колектору) та продаж їх непов’язаній фінансовій компанії
на умовах факторингу. Це дозволяє не збільшувати
обсяги резервів під проблемні кредити, зменшувати
обсяги операційних та виробничих витрат. Внутрішньобанківські методи управління проблемними
активами передбачають раннє регулювання ризикменеджерів банків на погіршення обслуговування
позичальниками кредитів та реабілітацію кредитної заборгованості, відновлення можливості позичальників генерувати грошові потоки для обслуговування кредитів. Зокрема, визначають наступні
напрямки реструктуризації боргів [1, с. 120]:
1. Пролонгація строків кредитування.
2. Зміна способу погашення позики, перехід із
класичної (стандартної) на ануїтетну.
3. Відтермінування сплати за кредитом («кредитні канікули»).
4. Зниження відсоткових ставок за кредитом.
5. Конвертація валютних кредитів.
6. Зменшення основної суми боргу.
Протягом І півріччя 2017 року внаслідок скорочення ресурсної бази банків за одночасного зниження попиту на кредити з боку позичальників
в умовах загальної суспільно-політичної невизначе-
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ності кредитна підтримка банками реального сектору
економіки знизилася (табл. 1). Водночас, за рахунок
курсової переоцінки кредити, надані резидентам
у гривневому еквіваленті, з початку року зросли на
90.8 млрд. грн., або на 10.0%, і на 01.04.2014 становили 1 001.5 млрд. грн. У березні, порівняно з попереднім місяцем, залишки за кредитами збільшилися
на 2.6%. Річні темпи приросту кредитів прискорилися до 21.2%.
Загальний обсяг банківських кредитів у національній валюті за І півріччя 2017 року зменшився на
2,9% – до 579,4 млрд. грн., в іноземній валюті – на
1,3% – до 38,0 млрд. дол. США (в еквіваленті).
Таким чином, формування та управління кредитним портфелем є основою ефективного управління
кредитами. Управління портфелем дозволяє балансувати і утримувати ризик всього портфеля, очікуючи і контролюючи ризик, який притаманний тим
й іншим ринкам, клієнтам, кредитним інструментам,
кредитам і умовам діяльності. Управління портфелем є особливо актуальним у зв’язку з диверсифікацією банками своїх операцій, воно міцно пов’язане
з процесами стратегічного планування. За підсумками роботи банківської системи в першому півріччі
нинішнього року вже можна робити певні висновки.
На банківському ринку ресурси досі дорогі й короткі,
а кредитування ускладнюється через недостатню
кількість платоспроможних позичальників. Важливим чинником, що обмежує обсяги кредитування,
а також конкурентоспроможність банківської системи України за сучасних умов, є недостатній рівень
їх капіталізації, який виявляється у тому, що попри
зростання капіталу, темпи збільшення капіталу банків не встигають за розширенням їх зобов’язань
та активів. Низький рівень капіталізації також сприяє
зростанню кредитних ставок та знижує конкурентоспроможність банків. Нові кредити нарешті перекрили обсяги погашення старих боргів. Зростання
відбувається здебільшого завдяки автокредитуванню
й іпотеці, тому що споживчі позики зараз мають не
найбільшу частку за обсягом. Однак розраховувати
на подальше зростання кредитування населення
не доводиться. Причиною цього є висока вартість
ресурсів. Розглянемо показники обсягів виданих

кредитів за позичальниками. За перші шість місяці
2017 року портфель кредитів, виданих юридичним
особам, зріс майже на 12 млрд. грн. А от портфель
кредитів фізичних осіб за той же період зменшився
на 11 млрд. грн. Тобто, відбулося не припинення
кредитування, а радше заміна орієнтирів або адресатів отримання грошей. Дійсно, на сьогодні банки
більш схильні кредитувати юридичних осіб, у той
час, як кредитування фізичних осіб стало другорядним. А фізичні особи на нинішньому історичному
етапі більше погашають кредити, ніж беруть нові.
У першу чергу зменшення суми виданих кредитів
фізичним особам відбувається за рахунок зниження
обсягу довгострокових кредитів [7, с. 149].
Банківська система, як і будь-який бізнес в Україні, має свої проблеми, Одна з проблем полягає
в тому, що вартість грошей в Україні та банківському
секторі залишається високою. Ніхто не хоче розміщувати гроші під низький відсоток, але при цьому
всі хочуть низькі ставки за кредитами. Раніше частково цю проблему вирішували за рахунок дешевих
зарубіжних валютних кредитів. Та після економічної
кризи дешевих закордонних кредитів у банківській
системі практично не залишилося. Варто наголосити, що у першому півріччі 2017 р., банки проводили тотальне чищення балансів від проблемної
заборгованості, проблемні кредитні портфелі продавали, списували, реструктурували. Крім того, тривала тенденція відходу з українського ринку багатьох
іноземних банків. Згорнули свою діяльність в Україні SEB Банк, Commerzbank, Home Credit, Volksbank
і Swedbank [6, с. 229].
Висновки. Аналізуючи проблеми банківського
кредитування в Україні можна зробити висновок,
що банківська система України потребує значного
реформування, спрямованого на здешевлення кредитів, збільшення їх доступності, появу економічно
обґрунтованих кредитних ставок, удосконалення
законодавчої бази, переймання досвіду іноземних
держав. Удосконалення кредитної політики вітчизняними банками повинно забезпечити оздоровлення
фінансового сектору та відновлення темпів економічного зростання в Україні. Саме це є головним
завданням в умовах необхідності якнайшвидшого
Таблиця 1

Кредити за секторами економіки в першому півріччі 2017 р. [7, с. 147]
Лютий
Березень
залишки
зміна в
залишки
зміна в
частка в
зміна до
Показники
на кінець
річному
на кінець
річному попереднього
загальному
періоду, обчисленні, періоду, обчисленні, місяця, %
обсязі
млрд. грн
%
млрд. грн
%
кредитів, %
Нефінансові корпорації
740,1
20,8
761,5
24,2
2,9
76,0
Домашні господарства
208,6
10,8
213,0
13,0
2,1
21,3
Інші фінансові корпорації
21,5
23,7
21,4
10,2
-0,8
2,1
Сектор загального держав5,7
2,7
5,6
0,0
-2,4
0,6
ного управління
Некомерційні організації,
що обслуговують домашні
0,1
197,3
0,1
216,0
2,5
0,0
господарства
Усього
976,1
18,5
1001,5
21,2
2,6
100,0
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подолання наслідків фінансової кризи у вітчизняній
економіці та запорукою забезпечення її подальшого
розвитку [3, с. 17].
Одним з уроків кризи стало надмірне використання банками іноземних запозичень для формування власних ресурсів, що призвело до розбалансованості ресурсної бази і диспропорційності
у використанні її для кредитування реального
і споживчого секторів економіки. Ці чинники стали
серйозною передумовою для більш глибокої банківської кризи в Україні порівняно з іншими країнами. Зокрема, істотно погіршилась довіра до банків з боку населення та інших учасників грошового
ринку, стрімко погіршились кредитні портфелі банків, ускладнився пошук кредитоспроможних позичальників по нових кредитах, впала інвестиційна
привабливість банків для вітчизняних та іноземних
інвесторів, знизилась прибутковість банківського
бізнесу тощо. Також необхідно враховувати, що
Україна позначила для себе євроінтеграційний курс,
а тому наш фінансовий ринок у майбутньому чека-

ють значні зміни, які виявлятимуться, перш за все,
у розширенні присутності закордонних фінансових
установ. Це змушує українські фінансові компанії
вступати в жорстку конкурентну боротьбу. Виграти
її можна буде тільки завдяки: створенню достатньої
наукової бази, необхідної для розробки і проведення
депозитної та кредитної політики; формування
та управління кредитним портфелем, підготовці
наукових кадрів, здатних упроваджувати власні розробки з урахуванням особливостей України; створенню центрів, які зможуть координувати в масштабах держави роботу, пов’язану з формуванням
ресурсного потенціалу; наявності надійної системи
комунікації банків з громадськістю тощо. Фінансове
становище, в якому діє банк, динамічно змінюється:
упроваджується нові технології, посилюється конкурентна боротьба за клієнтів, коригуються засоби
регулювання банківської діяльності тощо. Отже,
існує необхідність в управлінні кредитним портфелем шляхом нагляду і контролю за діяльністю банківської установи [1, с. 124].
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Ворошилов Е.В.
студент
Харьковского торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
Шелест А.Л.
кандидат экономических наук, доцент,
Харьковский торгово-экономический институт
Киевского национального торгово-экономического университета
Современное состояние экономики в Украине требует постоянного внимания к банковской системе в целом
и коммерческих банков в частности, проведение политики, направленной на создание благоприятных условий
для выхода из кризиса, для стабильного и эффективного функционирования экономики страны. Эта потребность определяется тем, что банковская система Украины является одним из основных факторов политики
экономического роста. Ведущая роль в решении серьезных проблем принадлежит именно кредитным отношениям и банкам, объясняется не только увеличением их роли в развитии экономики, но и имеющейся возможностью быстро и эффективно реагировать на внедряемые новые механизмы хозяйствования. В статье
анализируются факторы, влияющие на развитие рынка кредитования Украины, в результате совокупности
причин, связанных с мировым экономическим кризисом, и внутренними проблемами нашей страны. Подаются предложения по формированию и управления кредитным портфелем, а также рассматриваются перспективные методы управления им, как основы повышения эффективности работы банковской системы Украины.
Ключевые слова: экономика, экономический кризис, кредитный портфель, кредитование.
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The current state of the economy in Ukraine needs constant attention to the banking system in general and commercial
banks in particular, the policy aimed at creating favorable conditions for the crisis, for the stable and efficient
functioning of the economy of our country. This need is conditioned by the fact that the Ukrainian banking system is
one of the main factors of the policy of economic growth. The leading role in solving significant problems belongs
to credit relations and banks, which is explained not only by the increase of their role in economic development but
also by the opportunity to respond quickly and effectively to newly introduced management mechanisms. The article
analyzes the factors influencing the development of the Ukrainian lending market as a result of a combination
of reasons connected with the global economic crisis and internal problems of our country. Proposals on the formation
and management of a loan portfolio are presented, as well as perspective methods of managing it as the basis for
improving the efficiency of the banking system of Ukraine.
Keywords: economy, economic crisis, loan portfolio, lending.
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ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ
В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
Гавриленко В.О.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
Черкаського державного технологічного університету
Узагальнено наукові підходи щодо трактування понять «стратегічний облік» і «стратегічний управлінський облік». Визначено завдання обліку з відображення мікро- та макросередовища підприємства для розробки його стратегії. Визначено мету, основні завдання та функції стратегічного управлінського обліку для антикризового управління. Розкрито сутність облікових функцій на кожному
етапі антикризового управління. Узгоджені функції антикризового управління з функціями стратегічного управлінського обліку, що сприяє забезпеченню управління релевантною інформацією для
прийняття управлінських рішень щодо попередження або зменшення негативного впливу кризових
явищ на діяльність підприємства.
Ключові слова: антикризове управління, криза, стратегічний облік, управлінський облік, стратегічний управлінський облік, завдання стратегічного управлінського обліку, функції, етапи антикризового управління.

Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання
в умовах дії факторів мікро- і макросередовища,
невизначеності і ризику, посилення конкуренції
у всіх сферах діяльності, що відбуваються в умовах інституційного розвитку економіки, визначають важливість теоретичного осмислення проблем
обліково-аналітичного забезпечення управлінських
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рішень щодо попередження або виходу підприємства
з кризового стану. Усунення цих проблем лежить
у площині обліку, дані якого дозволяють визначити
загальні тенденції функціонування підприємства
в умовах кризової економіки, оцінювати отримані
результати, розробляти управлінські рішення щодо
регулювання діяльності та мінімізації негативного
впливу кризових явищ.

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

Цей облік, в реаліях української економічної
думки, має назву стратегічного обліку. Така назва
має дискусійний характер. Скоріше мова йде про
облікову систему, яка має забезпечувати інформацією розробку стратегічних управлінських рішень.

Проте, в даній статті використано усталені підходи
до його назви.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Теоретико-методологічні аспекти стратегічного
обліку досліджено у працях значної кількості як

Таблиця 1
Підходи до дефініції поняття «стратегічний облік» та «стратегічний управлінський облік»
Визначення
Автор
Стратегічний облік
Стратегічний облік – це елемент ризик-менеджменту, що забезпечує розробку сценаріїв Б. Райан,
для менеджера, який приймає рішення в умовах невизначеності, а також фінансовий ана- О.В. Мандрица
ліз проблем, пов’язаних з впливом стратегічних факторів
Стратегічний облік – це система, що містить в собі фінансовий та управлінський облік,
основною метою якої є інформаційно-аналітичне забезпечення менеджерів господарюючих суб’єктів, а також інших користувачів із прямим і непрямим фінансовим інтересом Т.Б. Кувалдіна
про результати діяльності як всієї організації, так і її окремих структурних підрозділів
для прийняття ними стратегічних управлінських та інших рішень
Стратегічний облік інновацій – це система відображення техно економічної парадигми, інноваційного середовища, класифікованих та ідентифікованих інновацій у рамках облікового
механізму відповідних видів стратегічного обліку (управлінського, фінансового), що побудо- А.Н. Щемелєв
вана агрегованим або дезагригованим способом орієнтації на управлінські парадигми, стратегії (конкурента, генерична) та відповідні типи організації (інноваційні, підприємницькі)
В.Е. Керімов,
Багата, Л.В. Юрьева,
Стратегічний облік – це самостійний елемент обліково-аналітичного забезпечення, необ- І.
І.В.
Алексеева,
хідний для прийняття стратегічних (перспективних) управлінських рішень
Р. Купер, Д. Іннз,
Р. Каплан
Стратегічний облік – це комплекс даних і їх співвідношення, які характеризують стан Ф. Ларичкін,
підприємства через деякий період у результаті реалізації обумовленого стратегічного Е. Каретников
рішення»
Стратегічний облік – це одне з прогресивних інформаційних джерел, яке повинно забезпечити менеджмент організації інструментарієм для прийняття управлінських рішень,
координування господарських функцій з метою досягнення ефективних результатів. Це
облік, який враховує зовнішні чинники макросередовища, орієнтований на облік невизначеності, стратегію управління ризиком.
Стратегічний облік допускає інтеграцію прогнозних, планових і обліково-аналітичних
функцій; оцінку результатів поточної та майбутньої діяльності, фінансового стану і
виробничого потенціалу підприємства; розробку декількох варіантів стратегії розвитку
підприємства і вибір найбільш раціональної із них; врахування факторів часу, капіталу,
доходності і ризику»
Стратегічний облік – це облік, який повинен зосередитися на зовнішніх факторах (прибутковість конкурентів, частка на ринку)
Стратегічний (перспективний) облік – це аналітичний розділ, який зумовлює інтерпретацію й оцінку інформації обліку витрат для прийняття управлінських рішень
Стратегічний облік – це облікова система, що базується на даних фінансового, податкового та управлінського обліку, що зорієнтована на довгострокову перспективу й враховує
вплив зовнішніх факторів макросередовища
Стратегічний управлінський облік
Стратегічний управлінський облік – це система стратегічного управління підприємством,
необхідна для досягнення стратегічних параметрів (цільових показників), тобто це облік
в контексті бізнес-стратегії. Він повинен перед усім забезпечувати керівництво підприємства інформацією з метою забезпечення підприємству лідерських позицій

Стратегічний управлінський облік – це модифікована підсистема управлінського обліку,
в рамках якої здійснюються збір, переробка та аналіз інформації фінансового і нефінансового характеру про внутрішнє і зовнішнє середовище організації для прийняття стратегічних рішень
Стратегічний управлінський облік – це забезпечення і аналіз даних управлінського обліку
компанії та її конкурентів для використання їх при розробці і контролі за виконанням економічної стратегії, особливо що стосується рівня та тенденцій в реальних затратах і цінах,
об’ємі та частки ринку, потоку грошових коштів та частки загальних ресурсів фірми»
Стратегічний управлінський облік – це система управлінського обліку, спрямована на
прийняття стратегічних управлінських рішень

М.А. Вахрушина,
М.І. Сидорова,
Л.І. Борисова

В. Івашкевич
П. Атамас
І. Черних
Л.О. Івашиненко

Кід Уорд, Колін
Друрі, В.А. Терехова
Р. Рослендер,
С. Харт, О.Е. Ніколаєва, О.В. Алексєєва,
Н.М. Блаженкова,
Д. Шеремет
К. Сіммондз,
М. Бромвіч,
А. Бхімані
С. Голов
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вітчизняних так і зарубіжних науковців. Концептуальні основи стратегічного обліку розробили зарубіжні фахівці: Х.Р. Андерсон, Ю. Вебер, Р. Гарісон,
К. Друрі, Р. Ентоні, Дж. Ріс, Б. Райан, Д.С. Колдуэлл,
Е. Майєр, Б.Е. Нідлз, Т. Скоун, К. Уорд та інші.
Методологію стратегічного управлінського обліку
досліджували і російські науковці М.А. Вахрушина,
Т.П. Карпова, В.Е. Керімов, В.Ф. Палій, А.Д. Шеремет та інші.
Теоретичні основи стратегічного обліку, його
особливості в сучасних умовах господарської
діяльності, містять праці таких вітчизняних науковців як: П.Ю. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Бондарь, Л.С. Васильєва, С.Ф. Голов, О.М. Губачова,
Н.В. Коцеруба, В.С. Лень, С.В. Мних, Г.В. Нашкерська, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкар, В.В. Пилипенко, М.Г. Чумаченко, В.Р. Шевчук, О.В. Фоміна
та ін. Але, у зв’язку з кризовим станом економіки,
існує необхідність дослідження стратегічного обліку
в умовах антикризового управління.
Метою статті є дослідження дефініції поняття
стратегічний управлінський облік, визначення його
мети, завдань та функцій в умовах антикризового
управління.
Виклад основного матеріалу. Еволюція систем
управління підприємством проходить паралельно зі
змінами умов діяльності підприємств, підвищенням
рівня нестабільності зовнішнього середовища, криз
та невизначеності. Відповідно, система стратегічного управління підприємством все більше ускладняється та потребує нового трансцендентального
пізнання в умовах мінливості та невизначеності
зовнішнього середовища функціонування.
У зв’язку з цим виникає необхідність комплексного
облікового підходу щодо вирішення даної проблеми,
вираженого в побудові гнучкої системи організації
стратегічного обліку, що має стійку інформаційну
базу, логічну методологію та забезпечує умови виходу
підприємства на прогнозований результат.
В сучасних умовах розвиток підприємств
пов’язаний з появою нових технологій, глобалізацією діяльності, посиленням конкуренції на ринках
готової продукції та ресурсів, дисбалансу цін, що
обумовлює необхідність пристосування його до змін
навколишнього середовища, прогнозування своїх
дій і розробки стратегії на майбутнє.
Ці процеси ведуть до розширення сфери облікового процесу, до перехрещення традиційного бухгалтерського обліку з елементами планування, прогнозування, економічного аналізу, ціноутворення.
Об’єднання різних сфер економічної роботи обумовило необхідність формування такої багатофункціональної ланки, яка б, ґрунтуючись на використанні
знань різних галузей науки, змогла організаційно
і методологічно об’єднати усі напрямки обліковоаналітичної роботи у єдину обліково-економічну
систему, яка б ефективно «працювала на перспективу» суб’єкта господарювання. Саме тому назріла
проблема щодо визначеності у якісних характеристиках сучасної парадигми бухгалтерського обліку –
стратегічної [1 c. 137].
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Як показало дослідження, в науковій літературі
не існує єдиного підходу щодо трактування базових
понять та інструментарію стратегічного обліку, визначення його функцій, завдань, об’єктів, предмету, методів та інформаційного забезпечення. Одна частина
науковців виділяє його в окремий напрямок дослідження, побудований на інформації управлінського,
фінансового та податкового обліку, а інша – об’єднує
з поняттям «стратегічний управлінський облік».
Систематизація наукових підходів трактування
поняття «стратегічний облік» як зарубіжними так
і вітчизняними науковцями, наведено в табл. 1.
Як видно з таблиці, різні підходи до сутності
та визначення стратегічного обліку мають спільну
рису. Інформація стратегічного обліку є запорукою
досягнення підприємством стратегічних параметрів
та лідерських позицій. Фінансовий облік містить
фактичну інформацію, що показує минулі події, а
управлінський облік – фактичні, планові, оперативні,
поточні та прогнозні дані. Для прийняття стратегічних (антикризових) управлінських рішень, на нашу
думку, вагомішою є інформація саме управлінського
обліку. Тому ми приєднуємося до думок науковців, що
трактують його як стратегічний управлінський облік.
Стратегічний управлінський облік передбачає вивчення крім внутрішніх факторів і фактори
зовнішнього макросередовища функціонування підприємства (економічних, демографічних, природно
географічних і екологічних, політичних, правових,
науково-технічних, культурних, та інших). Спираючись на думку В. Е. Керімова [2 c. 48], що «інформаційною базою стратегічного управління являється
стратегічний облік, який реєструє, узагальнює і надає
дані необхідні для прийняття стратегічних управлінських рішень менеджерами підприємства суб’єктів
господарювання», можна констатувати, що антикризове управління потребує конструктивної та прогнозної інформації. Тому саме стратегічний управлінський облік є детермінантом стратегії виведення
підприємств з кризового становища та є запорукою їх
фінансової стабільності та економічного розвитку.
Метою стратегічного управлінського обліку в умовах антикризового управління є надання своєчасної
та конструктивної інформації керівництву підприємства та керівникам його структурних підрозділів
та іншим зацікавленим партнерським групам (кредиторів, клієнтів, постачальників, персоналу, уряду
і суспільству), для управління і контролю за його
діяльністю та попередження чи пом’якшення проходження кризи і підтримання функціонування підприємства у режимі виживання на цей період, виводячи
його з кризового стану з мінімальними втратами.
Відповідно до поставленої мети стратегічний
управлінський облік у системі антикризового управління виконує певні завдання. Проведене узагальнення наукових підходів щодо визначення завдань
стратегічного обліку дало можливість систематизувати такі підходи науковців. Т. Б. Кувалдіна [3],
Е. Ю. Стрельнік [4] вважають, що завданням стратегічного обліку є: формування інформаційного забезпечення про макро- та мікросередовище підпри-
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ємства для аналізу потенційних ринків, виявлення,
сильних і слабких сторін та загроз внутрішнього
і зовнішнього середовища.
Науковці С.П. Суворова [5], Є.Є Землякова [6],
Т.М. Сторожук [7], О.Є. Ніколаєва, О.В. Алєксєєва [8], Н.М Блаженкова [9], Л.В. Юр’єва [10], крім
цих завдань, додатково виділяють: забезпечення
стратегічного планування потенціалу та визначення ключових факторів успіху підприємства; розробка та оцінка альтернативних варіантів стратегії,
надання адекватної інформації для забезпечення
реалізації обраної стратегії; розробка системи показників для оцінки ключових факторів успіху підприємства; моніторинг змін підконтрольних показників
та процесу досягнення підприємством поставлених
цілей; складання звітності про ключові фактори
успіху. Інформаційне забезпечення управління підприємств в умовах кризи має свої особливості, тому

на підставі наведених вище думок науковців, нами
розроблені завдання стратегічного управлінського
обліку, які забезпечують саме виконання функцій
антикризового управління (таблиці 2).
Ефективність і успішність стратегічного управлінського обліку значною мірою залежить від
виконання його функцій. Роль стратегічного управлінського обліку в інформаційному забезпеченні
системи антикризового управління не обмежується
функціями традиційного управлінського обліку,
завданням якого є забезпечення керівництва підприємства внутрішньою інформацією в цілях обґрунтування управлінських рішень. Інформаційна система
в стратегічному управлінському обліку виконує
більш складну і комплексну роль, яка полягає в забезпеченні управління підприємства релевантною
інформацією, необхідною для прогнозування його
діяльності в інтересах його розвитку та фінансової
Таблиця 2

Завдання стратегічного управлінського обліку в умовах антикризового управління
Середовище функціонування підприємств
Мікросередовище
Макросередовище
1. Вибір показників для розробки декількох варіантів 1. Визначення конструктивної інформації зовнішстратегії розвитку підприємства з метою виведення під- нього макросередовища, необхідної для реалізації
приємства з кризового стану або запобіганню кризи, та обраної стратегії підприємства в умовах антикризовибір найбільш оптимального з них.
вого управління.
2. Розробка системи моніторингу показників для забезпечення управління конструктивною інформацією
суб’єкта господарювання і всіх його структурних підрозділів у відповідності до обраної стратегії, для здійснення
об’єктивного та глибокого аналізу, яка базується на його
фінансових та нефінансових показниках і містить в собі:
вибір показників внутрішнього моніторингу, які є факторами запобіганню кризи;
розробка стандартів господарської діяльності та систем 2. Визначення методики збору інформації з викорисоблікових показників по кожному з напрямків господар- танням оптимальних каналів отримання даних та її
ської діяльності, визначення періодичності їх форму- обробка.
вання;
розрахунок необхідних показників у відповідності до
стратегічних цілей, аналіз фактичних показників та порівняння їх із нормативними (плановими) з метою виявлення
відхилень та їх причини;
розробка заходів щодо покращення показників, які не відповідають нормативним значенням або значно відхилилися від бажаних результатів обраної стратегії
3. Адаптація нормативних, планових, фактичних та про- 3. Розробка емерджентних методик, аналіз інформагнозних даних фінансово-господарської діяльності під- ції та доведення її до всіх зацікавлених внутрішніх
приємств та їх розрахунок у довгостроковій перспективі. та зовнішніх користувачів.
4. Забезпечення співробітників підприємства інформа- 4. Застосування методів обробки отриманої інфорцією для розробки та контролю виконання поставлених мації шляхом використання теоретичних наукових
стратегічних завдань.
розробок так і емпіричного пізнання.
5. Облік факторів зовнішнього середовища, стану
5. Контроль та оцінка компетенції відповідальних осіб за ринків, капіталу, матеріальних, фінансових та інфорвиконання поставлених стратегічних завдань.
маційних потоків, доходності, системи обмежень та
ризику і ін.
Контроль та оцінка реального економічного стану, в
6. Оцінка досягнення оперативних та стратегічних цілей, 6.
тому
числі і показників рівня економічної безпеки підфінансового стану та виробничого потенціалу підприєм- приємства,
в оперативному режимі і прийняття стратества з метою виведення його з кризового становища.
гічних рішень щодо попередження банкрутства.
Укріплення наявної конкурентної позиції (страте7. Надання адекватної інформації для складання управлін- 7.
гічне
позиціювання) і розвиток конкурентних переської звітності про ключові фактори успіху підприємств. ваг підприємства.
Джерело: розроблено автором
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Рис. 1. Узгодження функцій стратегічного управлінського обліку з функціями
та етапами антикризового управління
Розроблено автором на підставі джерел: [11; 12]
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стабільності. У зв’язку з цим, у стратегічному управлінському обліку виникає необхідність об’єднання
функцій традиційних облікових систем та функцій,
які притаманні лише цій обліковій системі.
В основу розмежування функцій стратегічного
обліку на основні, специфічні та зв’язуючі покладено підхід до систематизації функцій антикризового
управління [11, c. 223–224]. Основні функції стратегічного управлінського обліку необхідні для забезпечення інформацією керівництва підприємства в умовах антикризового управління як управлінського
процесу в цілому. Виокремлення специфічних функцій зумовлено безпосередньо специфічними особливостями стратегічного управлінського обліку в умовах антикризового управління. Сутність зв’язуючих
функцій полягає у створенні взаємозв’язку між основними та специфічними функціями стратегічного
управлінського обліку з метою забезпечення ефективності та безперервності антикризового управління як єдиного процесу.
В якості функцій стратегічного управлінського
обліку нами виділено такі: інформаційну, комунікаційну, контрольно-аналітичну, прогнозування,

оцінки, зворотного зв’язку (функції традиційних
облікових систем), організаційну, координаційну,
мотиваційну, оптимістичну, інноваційну, соціальну
(функції стратегічного обліку) (рис. 1).
Функції стратегічного управлінського обліку
мають певний зміст та сприяють інформаційному
забезпеченню антикризового управління підприємства з метою попередження кризового стану, профілактики та запобіганню банкрутства. Виконання
визначених функцій стратегічного управлінського
обліку сприятиме задоволенню інформаційних
потреб антикризового управління.
Висновок. Для будь-якої моделі антикризового
управління важливим фактором виконання її завдань
є наявність обліково-аналітичної інформації. Джерелом такої інформації є стратегічний управлінський
облік. Він має свою мету, завдання та функції, виконання яких забезпечує інформацією управління підприємством, з метою попередження кризового стану,
профілактики та запобіганню банкрутства. Розробка
методології стратегічного управлінського обліку
щодо забезпечення інформаційних потреб антикризового управління є напрямом подальших досліджень.
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ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА
В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
Гавриленко В.А.
кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита
Черкасского государственного технологического университета
Обобщены научные подходы к трактовке понятий «стратегический учет» и «стратегический управленческий
учет». Определены задачи учета по отражению микро- и макросреды предприятия для разработки его стратегии. Определены цели, задачи и функции стратегического управленческого учета для антикризисного управления. Раскрыта сущность учетных функций на каждом этапе антикризисного управления. Согласованные
функции антикризисного управления с функциями стратегического управленческого учета, способствует обеспечению управления релевантной информацией для принятия управленческих решений по предупреждению
или уменьшению негативного влияния кризисных явлений на деятельность предприятия.
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, стратегический учет, управленческий учет, стратегический управленческий учет, задачи стратегического управленческого учета, функции, этапы антикризисного
управления.

TASKS AND FUNCTIONS OF STRATEGIC ACCOUNTING
IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT
Gavrylenko V.O.
Candidate of Economic Sciences,
Associate Head of the Department,
the Head of Accounting and Analysis Department,
Cherkasy State Technological University
Generalized scientific approaches to the interpretation of the concepts of «strategic accounting» and «strategic
management accounting». The tasks of accounting in the micro-and macro-environment display of the enterprise
for the development of its strategy are determined. The purpose, main tasks and functions of strategic management
accounting for anti-crisis management are determined. The essence of accounting functions at each stage of anti-crisis
management is revealed. Functions of anti-crisis management with the functions of strategic management accounting
are agreed, which facilitates the management of relevant information for the adoption of management decisions in
order to prevent or reduce the negative impact of crisis phenomena on the activity of the enterprise.
Keywords: anti-crisis management, crisis, strategic accounting, management accounting, strategic management
accounting, tasks of strategic management accounting, functions, stages of anti-crisis management.
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УДК 330.4:336.7

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
ПРИ ОЦІНЦІ НАПРЯМКІВ РОЗМІЩЕННЯ ЗАЛУЧЕНИХ ДЕПОЗИТІВ
Євдокимова Н.В.
аспірант
Хмельницького національного університету
Однією з умов діяльності комерційного банку є ефективне розміщення залучених коштів населення
у вигляді депозитів. Банки шукають такий напрямок використання, щоб зберегти кошти вкладників
та отримати дохід. За результатами експертних оцінок до критеріїв вибору відносять: ризик, дохід,
термін, оперативність оформлення, репутація позичальника. Використовуючи метод аналізу ієрархій, групою з 5 експертів проведено дослідження для вибору найбільш ефективного напрямку використання залучених депозитів. Для цього виконана декомпозиція задачі вибору за трьома рівнями:
1 – напрямок розміщення залучених коштів; 2 – критерії оцінки напрямку; 3 – характеристика самих
напрямків розміщення залучених депозитів. Думки при оцінці доцільності розміщення залучених
депозитів за конкретним напрямком не завжди співпадали.
Ключові слова: метод аналізу ієрархій, кредит, банк, ризик, дохід, термін, оперативність оформлення, репутація позичальника.

Постановка проблеми. Банківська система кожВиклад основного матеріалу. Основою діяльної держави покликана забезпечувати вільний обіг ності банків є банківські ресурси, оскільки процеси
грошових коштів між суб’єктами економіки, забез- мобілізації ресурсів та надання позик перебувають
печуючи, таким чином її ефективне функціонування у тісному взаємозв’язку. Тому проблеми, пов’язані
та сприяючи економічному зростанню та підви- із ефективним та доцільним використанням банківщенню рівня життя.
ських ресурсів залишається надзвичайно важливим
Залучені та запозичені кошти є найбільшою час- для комерційних банків України.
тиною банківських ресурсів, вони у кілька разів
Одним з напрямків вирішення цього питання
перевищують власні кошти банку та фактично є визнанний в умовах поведінкової економіки метод
є основним джерелом формування ресурсів комер- аналізу ієрархій.
ційного банку.
Для
проведення
дослідження
оберемо
Зміцнення ресурсної бази українських банків 3 напрямки «Кредитування юридичних осіб»,
є головною передумовою подальшого збереження «Кредитування фізичних осіб», «Міжбанківські
темпів розвитку національної економіки, оскільки кредити». Починаючи оцінку сформуємо групу
від ефективної роботи банків значною мірою зале- експертів в кількості 5 осіб, це незалежні кваліжить вирішення проблеми підвищення інвестицій- фіковані спеціалісти, що мають досвід роботи
ної активності за рахунок внутрішнього потенціалу з комерційними банками, та розробимо систему
національного господарства.
критеріїв за якими буде виконуватися аналіз. До
Аналіз останніх досліджень і публікацій. таких критеріїв віднесемо:
Належний внесок до дослідження проблем стій1. Ризик (можливість неповернення);
кості фінансового стану банківської системи внесли
2. Дохід (прибутковість операції);
українські науковці та фахівці банківської справи
3. Термін (часовий проміжок розміщення залуА.М. Герасимович, В.Н. Кочетков, Л.О. Примостка, чених коштів);
О.К. Ткачова та інші. На вибір
Напрямок розміщення залучених коштів
напрямку розміщення залучених депозитів комерційними
банками впливають чинники,
що формують пріоритет, а
К1 К2 К3К4 К5 –
метод розроблений Томасом
Оперативність
Репутація
Ризик
Дохід
Термін
Сааті, дозволяє знайти такий
оформлення
позичальника
варіант в якому найкращим
засобом поєднанні ці чинники.
Метою
дослідження
є
визначення
одного
Кредитування
Кредитування
Міжбанківські
з 3 напрямків з найбільш
юридичних осіб фізичних осіб
кредити
ефективними умовами для
(К.Ф.О)
(М.К)
(К.Ю.О)
розміщення залучених депоРис. 1. Декомпозиція задачі вибору у ієрархію
зитів фізичних осіб.
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1,0

7,9125

25

1,0

7,5156

21

20,2

11,3429

8,6762

∑

1,7873

Таблиця 2
Матриця парних порівнянь 2-го експерта
К1
К2
К3
К4
К5
А
Х
К1 1
7
3
9
5
3,9363 0,5238
К2 1/7
1
7
5
3
1,7189 0,2287
К3 1/3 1/7
1
5
7
1,1076 0,1474
К4 1/9 1/5 1/5
1
5
0,4670 0,0621
К5 1/5 1/3 1/7 1/5
1
0,2858 0,038

1,0

7,912

23

18,2

13,3429

8,6762

∑

1,6287

Таблиця 3
Матриця парних порівнянь 3-го експерта
К1
К2
К3
К4
К5
А
Х
К1
1
7
5
7
7
4,4346 0,5604
К2 1/7
1
7
5
3
1,7189 0,2173
К3 1/5
1/7
1
5
7
1,0001 0,1264
К4 1/7
1/5
1/5
1
5
0,4912 0,0621
К5 1/7
1/3
1/7
1/5
1
0,2672 0,0338
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1,0

7,8173

25

16,1429

13,3429

10,6762

∑

1,654

Таблиця 4
Матриця парних порівнянь 4-го експерта
К1
К2
К3
К4
К5
А
Х
К1
1
9
5
7
5
4,3597 0,5577
К2 1/9
1
7
3
5
1,6345 0,2091
К3 1/5
1/7
1
5
7
1,0001 0,1279
К4 1/7
1/3
1/5
1
7
0,5818 0,0744
К5 1/5
1/5
1/7
1/7
1
0,2412 0,0309

1,0

7,7064

23

18,1429

∑

8,6444

Таблиця 5
Матриця парних порівнянь 5-го експерта
К1
К2
К3
К4
К5
А
Х
К1
1
7
5
7
5
4,1460 0,5380
К2 1/7
1
9
3
5
1,8075 0,2345
К3 1/5
1/9
1
7
5
0,9510 0,1234
К4 1/7
1/3
1/7
1
7
0,5440 0,0706
К5 1/5
1/5
1/5
1/7
1
0,2580 0,0335
15,3429

14,3333

13,4

6,6762

∑

1,654

Таблиця 1
Матриця парних порівнянь 1-го експерта
К1
К2
К3
К4
К5
А
Х
К1
1
5
7
5
9
4,3597 0,5510
К2 1/5
1
5
3
7
1,8384 0,2323
К3 1/7
1/5
1
5
5
0,935 0,1182
К4 1/5
1/3
1/5
1
3
0,5253 0,0664
К5 1/9
1/7
1/5
1/3
1
0,2541 0,0321

Для цього побудуємо матрицю парних порівнянь
критеріїв.
Результати
опитування
узагальнюємо
в таблиці 6 і формуємо колективну точку зору членів
експертної групи.

1,6858

4. Оперативність оформлення (час для збору
інформації та підготовки документації);
5. Репутація позичальника.
На рис. 1 представлена ієрархія, що має три рівня:
мета, критерії та альтернативи.
Оскільки, кожен з зазначених факторів має
різний ступінь важливості, необхідно оцінити
вагомість кожного членами експертної групи.

Таблиця 6
Узагальнені дані парних порівнянь
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
М0
К1 0,5510 0,5238 0,5604 0,5577 0,5380 0,5462
К2 0,2323 0,2287 0,2173 0,2091 0,2345 0,2244
К3 0,1182 0,1474 0,1264 0,1279 0,1234 0,1287
К4 0,0664 0,0621 0,0621 0,0744 0,0706 0,0937
К5 0,0321 0,038 0,0338 0,0309 0,0335 0,0337
∑
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Таблиця 7
«Ризик» – К1
Експерт 1
К1
К.Ю.О К.Ф.О М.К
К.Ю.О
1
0,2
7
К.Ф.О
5
1
7
М.К
0,1429 0,1429
1
∑
6,1429 1,3429
15
Експерт 2
К.Ю.О
1
5
3
К.Ф.О
0,2
1
5
М.К
0,3333
0,2
1
∑
1,5333
6,2
9
Експерт 3
К.Ю.О
1
3
5
К.Ф.О 0,3333
1
7
М.К
0,2
0,1429
1
∑
1,5333 4,1429
13
Експерт 4
К.Ю.О
1
0,2
3
К.Ф.О
5
1
5
М.К
0,3333
0,2
1
∑
6,3333
1,4
9
Експерт 5
К.Ю.О
1
7
5
К.Ф.О 0,1429
1
5
М.К
0,2
0,2
1
∑
1,3429
8,2
11

А
1,1187
3,2711
0,2733
4,6631

Х
0,2399
0,7015
0,0586
1,0

2,4662
1
0,4055
3,8717

0,637
0,2583
0,1047
1,0

2,4662
1,3263
0,3057
4,0983

0,6018
0,3236
0,0746
1,0

0,8434
2,9240
0,4055
4,1729

0,2021
0,7007
0,0972
1,0

3,2711
0,894
0,342
4,5071

0,7258
0,1984
0,0759
1,0
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Результати
опитування
узагальнюємо
в таблиці 16 і формуємо колективну точку зору членів експертної групи.

Таблиця 8
Узагальнені дані по критерію «Ризик» – К1
К1
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
М0

Таблиця 11
Парне порівняння по критерію «Термін» – К3
Експерт 1
К3
К.Ю.О К.Ф.О М.К
А
Х
К.Ю.О
1
7
5
3,2711 0,7147
К.Ф.О 0,1429
1
7
1,0
0,2185
М.К
0,2
0,1429
1
0,3057 0,0668
∑
1,3429 8,1429
13
4,5769
1
Експерт 2
К.Ю.О
1
5
7
3,2711 0,7307
К.Ф.О
0,2
1
3
0,8434 0,1884
М.К
0,1429 0,3333
1
0,3624 0,0809
∑
1,3429 6,3333
11
4,4769
1
Експерт 3
К.Ю.О
1
5
7
3,2711 0,7258
К.Ф.О
0,2
1
0,2
0,342 0,0759
М.К
0,1429
5
1
0,894 0,1984
∑
1,3429
11
8,2
4,5071
1
Експерт 4
К.Ю.О
1
3
5
2,4662 0,6018
К.Ф.О 0,3333
1
7
1,3263 0,3236
М.К
0,2
0,1429
1
0,3057 0,0746
∑
1,5333 4,1429
13
4,0983
1
Експерт 5
К.Ю.О
1
0,2
3
0,8434 0,2021
К.Ф.О
5
1
5
2,9240 0,7007
М.К
0,3333
0,2
1
0,4055 0,0972
∑
6,3333
1,4
9
4,1729
1

0,2399 0,637 0,6018 0,2021 0,7258 0,4813
0,7015 0,2583 0,3236 0,7007 0,1984 0,4365

М.К 0,0586 0,1047 0,0746 0,0972 0,0759 0,0822
∑
1
1
1
1
1
1,0

Таблиця 9
Парне порівняння по критерію «Дохід» – К2
Експерт 1
К2
К.Ю.О К.Ф.О
М.К
А
Х
К.Ю.О
1
5
3
2,4662 0,6507
К.Ф.О
0,2
1
3
0,8434 0,2225
М.К
0,3333 0,3333
1
0,4807 0,1268
∑
1,5333 6,3333
7
3,7903
1
Експерт 2
К.Ю.О
1
7
5
3,2711 0,7147
К.Ф.О 0,1429
1
7
1,0
0,2185
М.К
0,2
0,1429
1
0,3057 0,0668
∑
1,3429 8,1429
13,0
4,5769
1,0
Експерт 3
К.Ю.О
1
5
7
3,2711 0,7306
К.Ф.О
0,2
1
3
0,8434 0,1884
М.К
0,1429 0,3333
1
0,3625 0,081
∑
1,3429 6,3333
11
4,477
1
Експерт 4
К.Ю.О
1
7
9
3,9791 0,7720
К.Ф.О 0,1429
1
5
0,894 0,1735
М.К
0,1111
0,2
1
0,2811 0,0545
∑
1,254
8,2
15
5,1542
1
Експерт 5
К.Ю.О
1
5
3
2,4662 0,4552
К.Ф.О
0,2
1
0,1429 0,3057 0,0564
М.К
0,333
7
1
2,6458 0,4884
∑
1,533
13
4,1429 5,4177
1,0

К.Ф.О К.Ю.О

Таблиця 10
Узагальнені дані по критерію «Дохід» – К2
К2
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
М0
0,6507 0,6507 0,7306 0,7720 0,4552 0,6518
0,2225 0,2225 0,1884 0,1735 0,0564 0,1727

М.К 0,1268 0,1268 0,081 0,0545 0,4884 0,1755
∑
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Таблиця 12
Узагальнені дані по критерію «Термін» – К3
К3
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
М0
К.Ф.О К.Ю.О

К.Ф.О К.Ю.О

Для визначення пріоритетів банку необхідно провести парне порівняння по кожному критерію. При
визначенні пріоритетів по критерію «Ризик» перед
експертом ставиться питання: « Який спосіб використання залучених коштів є більш ризикованим?».
Результати
опитування
узагальнюємо
в таблиці 8 і формуємо колективну точку зору членів
експертної групи.
Результати
опитування
узагальнюємо
в таблиці 10 і формуємо колективну точку зору членів експертної групи.
Результати
опитування
узагальнюємо
в таблиці 13 і формуємо колективну точку зору членів експертної групи.
Результати
опитування
узагальнюємо
в таблиці 14 і формуємо колективну точку зору членів експертної групи.

0,7147 0,7307 0,7258 0,6018 0,2021 0,5950
0,2185 0,1884 0,0759 0,3236 0,7007 0,3014

М.К 0,0668 0,0809 0,1984 0,0746 0,0972 0,1036
∑
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
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Таблиця 13
Парне порівняння по критерію «Оперативність
оформлення» – К4
Експерт 1
К4
К.Ю.О К.Ф.О
М.К
А
Х
К.Ю.О
1
3
0,2
0,8434 0,2784
К.Ф.О 0,3333
1
5
1,1856 0,3914
М.К
5
0,2
1
1
0,3301
∑
6,3333
4,2
6,2
3,0290
1,0
Експерт 2
К.Ю.О
1
0,3333
0,2
0,4055 0,1047
К.Ф.О
3
1
5
2,4662 0,6370
М.К
5
0,2
1
1
0,2583
∑
9
1,5333
6,2
3,8717
1,0
Експерт 3
К.Ю.О
1
7
0,3333 1,3263 0,3236
К.Ф.О 0,1429
1
0,2
0,3057 0,0746
М.К
3
5
1
2,4662 0,6018
∑
4,1429
13
1,5333 4,0983
1,0
Експерт 4
К.Ю.О
1
5
3
2,4662 0,6248
К.Ф.О
0,2
1
7
1,1187 0,2834
М.К
0,3333 0,1429
1
0,3625 0,0918
∑
1,5333 6,1429
11
3,9474
1,0
Експерт 5
К.Ю.О
1
0,2
3
0,8434 0,2021
К.Ф.О
5
1
5
2,9240 0,7007
М.К
0,3333
0,2
1
0,4055 0,0972
∑
6,3333
1,4
9
4,1729
1,0

Таблиця 15
Парне порівняння по критерію «Репутація позичальника» – К5
Експерт 1
К5
К.Ю.О К.Ф.О
М.К
А
Х
К.Ю.О
1
5
7
3,2711 0,7258
К.Ф.О
0,2
1
0,2
0,3420 0,0759
М.К
0,1429
5
1
0,8940 0,1984
∑
1,3429
11
8,2
4,5071
1,0
Експерт 2
К.Ю.О
1
0,3333
3
0,9997 0,2582
К.Ф.О
3
1
5
2,4662 0,6369
М.К
0,3333
0,2
1
0,4055 0,1047
∑
4,3333 1,5333
9
3,8717
1,0
Експерт 3
К.Ю.О
1
7
0,2
1,1187 0,2380
К.Ф.О
5
1
5
2,9240 0,6219
М.К
0,1429
2
1
0,6587 0,1401
∑
6,1429
10
6,2
4,7014
1,0
Експерт 4
К.Ю.О
1
5
7
3,2711 0,7383
К.Ф.О
0,2
1
0,3333 0,4055 0,0915
М.К
0,1429
3
1
0,7540 0,1702
∑
1,3429
9
8,3333 4,4306
1,0
Експерт 5
К.Ю.О
1
3
5
2,4662 0,6018
К.Ф.О 0,3333
1
7
1,3263 0,3236
М.К
0,2
0,1429
1
0,3057 0,0746
∑
1,5333 4,1429
13
4,0983
1,0

Таблиця 14
Узагальнені дані по критерію «Оперативність
оформлення» – К4
К4
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
М0

Таблиця 16
Узагальнені дані по критерію «Репутація позичальника» – К5
К5
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
М0
0,7258 0,2582 0,2380 0,7383 0,6018 0,5124

0,2784 0,1047 0,3236 0,6248 0,2021 0,3067
0,3914 0,6370 0,0746 0,2834 0,7007 0,4174

М.К 0,3301 0,2583 0,6018 0,0918 0,0972 0,2758
∑
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

К.Ф.О К.Ю.О

Висновки. Отже, для своєчасного виконання
в повному обсязі своїх зобов’язань перед вкладниками банківським установам необхідно раціонально розміщувати залучені у вигляді депозитів кошти.

К.Ф.О К.Ю.О

Розрахунок глобального пріоритету банків по
всім критеріям з урахуванням їх переваг представлено у таблиці 17.
У графічному вигляді результати дослідження які
розраховані у таблиці 17 представлені на рисунку 2.

М.К
∑

0,0759 0,6369 0,6219 0,0915 0,3236 0,3499
0,1984 0,1047 0,1401 0,1702 0,0746 0,1376
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Таблиця 17
Розрахунок глобального пріоритету
К1
К2
0,5462
0,2244
К.Ю.О
0,4813
0,6518
К.Ф.О
0,4365
0,1727
М.К
0,0822
0,1755

34

К3
0,1287
0,5950
0,3014
0,1036

К4
0,0937
0,3067
0,4174
0,2758

К5
0,0337
0,5124
0,3499
0,1376

Р глоб.
0,532
0,367
0,128
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На основі даних представРизик
лених таблиці 17 та рисун0,7
ку 2 можна зробити висновок
0,6
про те, що найкращім напрям0,5
ком для розміщення депозитів
0,4
є кредитування юридичних
осіб, оскільки в порівнянні
0,3
Дохід
з іншими напрямками розмі- Репутація позичальника
0,2
щення цей напрямок забез0,1
печує тривале отримання
0
відсоткових доходів за кредитом, значні відсоткові ставки
забезпечать дохід, банки
ретельно досліджують ділову
репутацію
позичальника,
визначають ступінь ризику
в умовах поведінкових фінанОперативність
сів та поведінкової економіки
Термін
оформлення
в цілому, а це нестабільна
політична та економічна
К.Ю.О
К.Ф.О
М.К
ситуація в країні. Крім того
кредитування підприємств, а Рис. 2. Узагальнення глобального пріоритету
особливо підприємств виробничої сфери, спонукає до відновлення та розвитку ючи метод аналізу ієрархій для оцінки спрямувань
розміщення депозитів, можна сформувати сукупекономіки в цілому.
Всі обчислення показників виконано у програм- ність складових, з яких обрати варіанти їх реалізації,
ному середовищі Excel. Таким чином, використову- які відповідають цілям комерційних банків.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕПОЗИТОВ
Евдокимова Н.В.
аспирант
Хмельницкого национального университета
Одним из условий деятельности коммерческого банка является эффективное размещение привлеченных
средств населения в виде депозитов. Банки ищут такое направление использования, чтобы сохранить средства вкладчиков и получить доход. По результатам экспертных оценок критериям выбора относятся: риск,
доход, срок, оперативность оформления, репутация заемщика. Используя метод анализа иерархий, группой
из 5 экспертов проведено исследование для выбора наиболее эффективного направления использования привлеченных депозитов. Для этого выполнена декомпозиция задачи выбора по трем уровням: 1 – направление
размещения привлеченных средств; 2 – критерии оценки направлении; 3 – характеристика самих направлений
размещения привлеченных депозитов. Мысли при оценке целесообразности размещения привлеченных депозитов по конкретному направлению не всегда совпадали.
Ключевые слова: метод анализа иерархий, кредит, банк, риск, доход, срок, оперативность оформления, репутация заемщика.
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USING THE METHOD OF HIERARCHY ANALYSIS AT THE ESTIMATION
OF DIRECTIONS OF PLACING THE ATTRACTED DEPOSITS
Yevdokymovа N.V.
Post-graduate Student,
Khmelnytsky National University
One of the conditions of he activity of a commercial bank is an effective placing the attracted funds of the people
as the deposits. Banks search such direction of the using to save funds of depositors and to get a profit of it. For
the results of expert assessments to the criteria of choice include risk, profit, term, promptness of registration,
reputation of borrower. Using the method of hierarchy analysis by a group of five experts the research was conducted
for the choice of the most effective direction for using the attracted deposits. For this purpose the decomposition
of the task of choice has been fulfilled for three levels: 1 – direction of placing the attracted funds, 2 – criteria
of estimation the direction, 3 – description of the directions of placing the attracted deposits. Ideas at the estimation
of expediency of placing the attracted deposits for the concrete direction is not always coincided.
Keywords: method of hierarchy analysis, credit, bank, risk, profit, promptness of registration, reputation of borrower.
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ЛІКВІДНИЙ БАНК – ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Завертіленко В.Ю.
магістр факультету економіки та менеджменту
Харківського національного університету будівництва та архітектури
В статті проаналізовано останні зміни банківського сектору України. Розглянуто залежність кількості
банків від параметрів окремої країни. Встановлено необхідність реформування банківського сектору.
Виявлено причини ліквідації банків. Досліджено фактори, які впливають на стабільність банківської
системи. Значну увагу приділено управлінню ліквідністю банківської установи.
Ключові слова: банківська система, фактори, ліквідність банку, фінансова стійкість, ліквідація, стабільність, реформа.

Постановка проблеми. Зміни, яких зазнала
економіка України за період 2014–2017 рр., призводять до появи нових протиріч серед населення: чи
є реформа необхідною, чи будуть зміни на краще…
Тому виникає необхідність дослідити зміни, які відбулися в банківській системі України для того, щоб
встановити їх позитивний чи негативний вплив на
економіку та визначити о саме вплинуло на фінансову стійкість банків, які було ліквідовано.
Отже, актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю проведення аналізу останніх
перетворень банківського сектору країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню економічної сутності й передумов,
необхідних для стабільного функціонування банківської системи, присвячено багато наукових праць
вітчизняних – Л.М. Стрельбицька й О.І. Барановський, та іноземних авторів – А.А. Бахолдін, Г. Херреро, Н. Симон, А. П. Шпіка та ін. Дослідженням
управління ліквідністю банку займалися як вітчиз-

36

няні, так і зарубіжні вчені, а саме: О. Дзюблюк,
Л. С. Ситник, З. І. Щибоволок, В. В. Коваленко,
В. І. Міщенко, Дж. Сінки, М. І. Савлук, Л. С. Рябініна, В. М. Фатюха та ін.
Проте, віддаючи належне існуючим теоретичним
і методичним розробкам цих авторів, слід наголосити, що динаміка економічних умов потребує систематичного розширення і поглиблення теоретичних
поглядів та вдосконалення процесу управління ліквідністю банку.
Метою дослідження є визначення основних факторів, які впливають на стабільність банківської системи України та встановлення причин, які сприяли
ліквідації деяких банків України.
Виклад основного матеріалу. Вибір Україною
курсу на євроінтеграцію призвів до того, що Міжнародний валютний Фонд висунув умови щодо
необхідності реформування банківського сектору.
Таким чином, з 2015 року Україна повинна була
почати консолідацію банківського сектору та змен-
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шити кількість банків до 100 в 2016 р. Така цифра
не є доцільно обґрунтованою чи підтвердженою
розрахунками, вона визначена членами Світового
банку методом «експертного оцінювання» виходячи
з якості існуючих українських банків, сучасного розміру економіки країни та її стану, та все ж Україна
досягла цього порогу, та навіть перейшла його. Так,
2017 р. в Україні діє 88 банківських установ (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількості банків України [3]
Досвід інших держав стверджує, що кількість
банків залежить від площі країни, принципу її державного устрою, історичних традицій і національних
особливостей. Тому не можна спиратися на приклади
інших країн, необхідно вирішувати цю проблему
виходячи з особливостей кожної країни окремо.
Так в Польщі на один банк припадає близько $9 млрд
ВВП (всього 64 банки), в США – $2,7 млрд (6335 банків),
в Угорщині – $1 млрд ВВП на 1 банк (всього 140 банків).
Якщо брати до уваги чисельність населення, то в Польщі
на 1 млн жителів припадає 1,6 банку, в США – 15 банків, а в Угорщині – 14 банків [4]. В Україні (88 банків)
на 1 банк доводиться 2,07 млн чол. та $1,06 млрд ВВП
($93 млрд в 2016 р.) [5].
Тому не має певної залежності скільки банків повинно буди в певній країні – важливо яку долю ринку
вони займають, в якому розмірі вони відповідають
попиту клієнтів, та на скільки вони фінансово стійкі.
Виходячи з цього, можна відмітити такі причини
необхідності проведення реформи банківського сектору України:
– українська економіка продовжує падати,
в зв’язку з чим у банків зростає портфель проблемних кредитів;
– відбувається переділ власності, і власники виводять свої активи за кордон;
– при генерації збитків, ліквідація банків стає
вигідною самим власникам, адже після неї вони
фактично звільняються від зобов’язань перед юридичними особами і мають зобов’язання тільки
перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
(ФГВФО) [1].
Тому, 2014 року Національний банк України оголосив про початок цілеспрямованих змін у банківській системі, в результаті чого в країні було закрито

близько 50% фінансових установ. Цьому передували
такі проблеми банківського сектору України, як:
виведення активів, кредитування пов’язаних осіб,
недостатність коштів в капіталі, приховування даних
про власників та ін. З одного боку, НБУ виводив
з ринку неефективні банки, які не змогли впоратися
з фінансовою кризою, а з іншого – ті, які зовсім не
займалися банківським бізнесом.
Спочатку ліквідували банки, які не були докапіталізовані після кризи 2008 року, і це були системні
банки. Вони потягнули за собою і кілька дрібних,
що мали з ними взаємозв’язок за капіталом або клієнтами. Близько півсотні банків перестали працювати через наявність невиконаних операцій клієнтів
і порушення встановлених Національним банком
нормативів, у тому числі, через падіння рівня капіталу до 200 млн грн до 2017 р.
Через підвищення вимог до банків, уряд був
змушений викупити частку приватних банківських
установ і тому зараз держава контролює шість банків: «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк»,
«Укргазбанк», «УББР» та «Розрахунковий центр»,
які сконцентрували 56% всіх банківських активів
(686 млрд грн.) [7].
Та уряд не планує володіти такою великою кількістю банків, тому що це збільшує видатки на державні банки. У «Стратегії розвитку державних
банків в рамках комплексної програми розвитку
фінсектора України до 2020 року», яку запропонував Нацбанк, передбачено, що у власності держави
залишиться тільки «Укрексімбанк». Інші банки
повинні бути частково або повністю продані в найближчі 3–5 років. До кінця 2018 планується продати по 20% «Приватбанку» і «Ощадбанку», а також
100% «Укргазбанку». А до 2020 року держава має
повністю вийти з «Ощадбанку» і продати хоча б
половину «Приватбанку» [4].
Також проблемним питанням залишаються банки
з приватним капіталом, які ліквідовуючись, покладають на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
велику відповідальність з продажу їх майна, виведених з ринку для погашення заборгованості перед
вкладниками, що не дає можливість збільшити
вільну ліквідність. Після закриття банківської установи Фонд отримує їх активи, з яких 80% це кредити. Проблема в тому, що практично весь кредитний портфель (90%) – це проблемні кредити, які не
обслуговуються. У підсумку, на покриття гарантованих вкладів доводиться брати кредити з Державного
бюджету країни. Зараз Фонд гарантування заборгував державі близько 70 млрд грн.
Виходячи із зазначених проблем виникає питання –
що саме впливає на стабільне функціонування банківської системи та що необхідно для її розвитку? Тому
далі наведені наступні чинники (рис. 2).
До економічного фактору можна віднести кризи,
тому що вони знижують фінансову стійкість клієнтів банків, що веде до відтоку коштів з банків
і зростання проблемної заборгованості. Політичні
чинники визначають можливості соціально-економічного розвитку країни та зміцнення її позицій
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на міжнародному ринку. Фінансові представлені
через стан фінансового ринку, а саме: грошова емісія, темпи інфляції, відсотки по кредитах, зміни
державного регулювання у зовнішньоекономічній
діяльності, золотовалютні резерви країни, розмір
зовнішньої заборгованості країни, стан фондового
ринку. Стійкість законодавства створює передумови
нормального правового регулювання банківських
операцій. Всі ці фактори об’єднуються в соціальнопсихологічні, які формують впевненість населення
в правильності проведеної економічної політики
і в перспективі розвитку економіки [6, с. 4–5].
Крім цих зовнішніх факторів, на банківську систему впливає менеджмент банку: рівень капіталізації, платоспроможність, управління ліквідністю,
прибутковістю, активами і зобов’язаннями банку.
У зв'язку з тим, що за період 2010–2017 рр. в Україні було ліквідовано 94 банки (рис. 1), саме через
їх неспроможність вчасно розрахуватися за своїми зобов'язаннями без завдання шкоди фінансової
стійкості банку, далі в роботі буде досліджено один
із основних факторів стабільності банківської системи – управління ліквідністю банку.
Управління ліквідністю банку – це здатність
банку своєчасно виконувати свої зобов’язання
перед клієнтами. Це виконується за допомогою аналізу діяльності банку в динаміці, планування на перспективу, оцінки ліквідної позиції банку, розробки
управлінських рішень, які повинні бути направлені на підтримання рівня допустимої ліквідності,
мінімізацію витрат та максимізацію дохідності.
Адже, існує залежність між ліквідністю та прибутковістю – якщо діяльність банку спрямована більшою мірою на збільшення ліквідних коштів, тоді
є ризик недоотримання прибутку, і навпаки – чим
більша дохідність певного виду активів, тим меншою є його ліквідність

Управління ліквідністю банківської системи
країни є важливим аспектом діяльності не тільки
менеджменту самого банку, а й центрального банку,
адже криза ліквідності банківської системи має
вкрай негативний вплив на економіку держави, а
погіршення стану ліквідності банків автоматично
впливає на кредитну активність банків, що, в свою
чергу, позначається на економічному зростанні.
Тому, Національний банк України регулює діяльність банків за допомогою таких нормативів ліквідності (табл. 1):
Розглянувши показники діяльності українських
банків за нормативами ліквідності, можна побачити,
що розрахунки значно вище встановлених вимог,
тобто результати не відображають реального стану
банківської системи України. Така ситуація пояснюється тим, що наявні нормативи розраховуються
для всієї банківської системи, а не конкретно взятих
груп банків. Це свідчить про неефективність існуючих нормативів ліквідності як базових індикаторів стану ліквідності банківської системи. Тому не
можна давати оцінку банківській діяльності тільки
на основі нормативів. Необхідно комплексно проводити аналіз фінансового стану банківської установи
та більш детально визначати рівень ліквідності за
допомогою інших методів оцінки ліквідності.
Існують такі методи управління ліквідністю
комерційного банку: потоків виплат «cash-flow»,
загального фонду коштів, розподілу активів, заміщення активів, управління резервною позицією,
управління кредитною позицією, математичного
моделювання.
Але вітчизняні банки більше уваги приділяють
управлінню ризиком ліквідності, для чого використовують наступні методи: метод лімітування, метод
коефіцієнтів, метод GAP-аналізу, матричний метод,
метод стрес-тестування [2, с. 80].

Рис. 2. Фактори, які впливають на банківську систему [розробка автора]
Таблиця 1
Динаміка нормативів ліквідності, на початок року [7]
Нормативне
Назва нормативу
значення, %
Норматив миттєвої ліквідності (Н4)
20
Норматив поточної ліквідності (Н5)
40
Норматив коротко-строкової ліквідності (Н6)
60
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

58,48
70,53
94,73

69,26
79,09
90,28

56,99
80,86
89,11

57,13
79,91
86,14

78,73 60,79
79,98 102,14
92,87 92,09
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Для того, щоб реально оцінити фінансовий стан
банку, необхідно в цілому розглядати дані по ліквідності, прибутковості, капіталізації, розміру активів
та корегувати управління відповідно до стратегії
банку та можливих ризиків, а банківський менеджмент повинен спрямовуватися на регулювання,
збалансування і оптимальний розподіл грошових
потоків банку виходячи із трилеми: «ліквідністьприбутковість-ризиковість».
Висновки. Ефективність банківської системи
України все ще перебуває на низькому рівні, але
Національний банк вже зробив перший крок для
її підвищення, проводячи процедуру ліквідації
недобросовісних та слабких учасників банківського сектору. Тому саме невеликі банки, будуть
продовжувати зазнавати труднощів з ліквідністю
і виконанням нормативів, а для того, щоб не
потрапити під ліквідацію їм необхідно провести
капіталізацію, мати робочу бізнес-модель, підтримку акціонерів, і прийнятний рівень збитків
в останні роки.
Основою стійкості банківської установи є здатність своєчасно повертати запозичені грошові кошти.
Виходячи з цього, менеджмент банку повинен прогнозувати та планувати свою діяльність з огляду на

те, що в будь-який час можуть знадобитися вільні
ресурси для виконання своїх зобов’язань.
Ліквідність має велике значення не тільки для
банку та клієнтів. Банки формують банківську систему, яка є невід’ємною складовою механізму сучасної ринкової економіки, та володіють інструментарієм впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу
та інші сфери економіки. Тому, стабільність банківської системи є однією з найважливіших умов розвитку національної економіки, бо дає змогу точніше
визначити основні напрями діяльності банківської
системи, підвищити її привабливість для інвесторів
та інших суб’єктів господарювання.
Практика показує, що стійкість банку залежить більшою мірою від професіоналізму, чесності
менеджменту і від ставлення акціонерів до установи,
тому для збереження ліквідності банкам необхідно
інвестувати грошові ресурси в персонал, якість
обслуговування та сучасні сервіси.
Управління ліквідністю банку є основою стабільної банківської системи країни, тому необхідно
регулярно проводити аналіз змін (що впливають на
фінансову стійкість банку), які постійно трансформуються. Виходячи з цього, тема «управляння ліквідністю» потребує подальших досліджень.
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количества банков от параметров отдельной страны. Установлена необходимость реформирования банковского сектора. Выявлены причины ликвидации банков. Исследованы факторы, которые воздействуют на
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The article analyzes recent changes in the banking sector in Ukraine. The dependence of the number of banks on
the parameters of a particular country is considered. The necessity of reforming the banking sector is established.
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РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
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Ефективне і конкурентоспроможне функціонування кожного окремого підприємства є практично
неможливим без якісного і економічно обґрунтованого розвитку його ресурсного потенціалу. Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу підприємств відіграє провідну
роль в успішному вирішенні економічних і соціальних завдань, досягненні головної мети виробництва – підвищення прибутковості.
Ключові слова: ресурси, потенціал,ресурсний потенціал підприємства, персонал підприємства,
робоча сила, кадри, фінансові ресурси, основні фонди, оборотні активи, нематеріальні ресурси.

Постановка проблеми. Ринкові умови діяльності підприємств потребують прийняття оптимальних управлінських рішень щодо визначення
обсягів виробництва, обрання цільових ринків реалізації продукції, забезпечення прибуткової діяльності
та стабільного фінансового стану підприємства, що
передбачає оптимальне поєднання та ефективне
використання всіх ресурсів підприємства. У сучасних умовах механізм управління ресурсним потенціалом підприємств не повністю відповідає завданням
підвищення ефективності їхньої роботи, отримання
високих остаточних результатів, подальшого розвитку. Особливої актуальності ця проблема набуває
через обмеженість самих ресурсів, що зумовлює
необхідність постійного пошуку шляхів повнішого
їхнього використання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Найбільший внесок у розгляд цих питань зроблено
В.Я. Амбросовим, В.Л. Анічіним, Ю.В. Василенком,
М.В. Гладієм, С.В. Додоновим, О.Ю. Єрмаковим,
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Ф.В. Зинов’євим, В.Ф. Іванютою, О.В. Коваленком,
Н.С. Краснокутською, І.О. Крюковою, М.Я. Мойсою, О.В. Олійником, В.В. Россохою, П.Т. Саблуком,
В.П. Славовим, А.М. Стемальщуком, В.М. Трегобчуком, Л.І. Уланчуком та деякими іншими науковцями.
Проте далеко не всі проблеми є до кінця дослідженими і узгодженими.
Мета дослідження. Метою дослідження є узагальнення трактувань поняття «ресурсний потенціал
підприємства», уточнення його складу та розроблення теоретичних положень стратегії ефективного
використання ресурсного потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Ресурси – це
сукупність матеріальних і нематеріальних елементів,
які прямо чи опосередковано беруть участь у виробничому процесі.
Особливістю категорії ресурси є їхня відтворюваність, яка здійснюється як у формі споживчої вартості, так і у формі вартості. Процес функціонування
підприємств постійно вимагає залучення нових
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ресурсів. Термін «потенціал» (лат. – сила) – можливість, здатність, сила, що існує в прихованій формі
і може виявлятися за певних умов [2].
Отже, потенціал – це сукупність ресурсів і можливостей, які можуть бути використані підприємством для досягнення певних цілей.
Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність ресурсів, що є в розпорядженні підприємства, а
також спроможність працівників і менеджерів використовувати ресурси з метою виробництва товарів
(послуг) та отримання максимального прибутку. Він
характеризує не весь запас конкретного ресурсу, а ту
його частину, яка залучена у виробництво з урахуванням економічної доцільності та досягнень науково-технічного прогресу і включає в себе не тільки
сформовану систему ресурсів, а й нові альтернативні
ресурси та їхні джерела [2].
Вивчення ресурсного потенціалу підприємства
є необхідною складовою та передумовою формування стратегії (стратегічних альтернатив) його розвитку. Коло визначень ресурсного потенціалу підприємства дуже широке – від надзвичайно вузького
його розуміння як річного обсягу виробництва продукції до таких загальних категорій, як соціальноекономічна система. Його розглядали як елемент
виробничих відносин щодо використання здатності
трудових ресурсів до створення матеріальних благ,
як сукупність наявних ресурсів для досягнення
поставленої мети, як максимально можливий обсяг
матеріальних благ та послуг, який можна отримати за умови оптимального використання наявних
ресурсів, як реальну чи ймовірну здатність виконати
цілеспрямовану роботу та ін. На думку С. Сердака,
ресурсний потенціал підприємства – це сукупність
матеріальних, нематеріальних, трудових, фінансових ресурсів, зокрема здатність робітників підприємства ефективно використовувати названі ресурси
для виконання місії, досягнення поточних та стратегічних цілей підприємства [3, с. 84].
Ресурсний потенціал з точки зору підприємства
як господарюючого суб’єкта є важливим чинником,
який впливає на ефективність фінансово-господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Ресурсний потенціал підприємства характеризують такі показники:
– реальні можливості підприємств у тій чи іншій
сфері економічної діяльності;
обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не
залучених у виробництво;
– спроможність менеджерів до використання
ресурсів для створення продукції, товарів і послуг
з метою отримання максимального прибутку;
– форма підприємництва і відповідна організаційно-правова структура.
Елементами ресурсного потенціалу підприємства
є такі види ресурсів:
• трудові;
• фінансові;
• матеріальні, що складаються з основних фондів
(засобів) і оборотних активів;

• нематеріальні;
• інформаційні [1].
Трудові ресурси чи персонал підприємства – це
сукупність фізичних осіб, які перебувають з підприємством як з юридичною особою у відносинах,
що регулюються актами законодавства про трудову
діяльність, і утворюють трудовий колектив працівників з визначеною структурою відповідно до структури виробництва, форми власності її організаційного устрою конкретного підприємства.
Трудовий потенціал підприємства характеризують такі поняття, як кадри, робоча сила, трудові
ресурси, людські ресурси, персонал. Вони взаємозалежні, використовуються як синоніми і необхідні
для виділення специфічних особливостей трудового
потенціалу колективу. Наприклад, робоча сила – це
сукупність фізичних і розумових здібностей людини,
які використовуються нею для виробництва матеріальних блат і послуг. Трудові ресурси, як правило,
характеризують потенційну робочу силу підприємства як частину трудових ресурсів країни. Кадри – це
основний (штатний, постійний), як правило, кваліфікований склад працівників підприємства. Поняття
людські ресурси ширше ніж поняття трудові ресурси
і робоча сича, оскільки вони є головним ресурсом
будь-якого підприємства, від кваліфікації і продуктивності праці яких за результати його господарської
діяльності [3].
З метою ефективного використання трудового
потенціалу на підприємствах здійснюється його управління, яке включає в себе аналіз кадрового потенціалу
і рівня його використання, визначення потреби в працівниках різних спеціальностей, прогнозування і планування чисельності працівників усього підприємства
й окремих його підрозділів по різних структурних
групах; розміщення працівників і координацію їхньої
діяльності; мотивацію праці; облік результатів праці;
контроль за виконанням завдань.
Фінансові ресурси – це кошти, які формуються
в разі утворення підприємства і поповнюються
в результаті господарської діяльності за рахунок продажу продукції, виконання робіт і надання послуг, а
також шляхом залучення зовнішніх джерел фінансування [2].
Усі джерела коштів, які використовуються для
формування фінансових ресурсів, можна поділити
на дві групи: власні й позикові.
Власні кошти формуються в момент створення
підприємства, а також у процесі його діяльності
і включають у себе:
– статутний капітал, утворений за рахунок установчих чи пайових внесків, випуску і розміщення
акцій, бюджетного фінансування;
– додатковий капітал, утворений як перевищення
надходження внесків чи сум коштів, отриманих від
продажу акцій, а також у разі здійснення переоцінки
матеріального майна підприємства за справедливою
вартістю;
– нерозподілений прибуток підприємства, який
може бути використаний для фінансування господарської діяльності;
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– інші виробничі фонди, які утворюються за
рахунок прибутку;
– амортизаційні відрахування на відтворення
основних засобів і нематеріальних активів.
Позикові кошти формуються в процесі діяльності
підприємства і включають у себе:
• банківські довгострокові і короткострокові кредити:
• облігаційні і необлігаційні позики:
• товарні чи комерційні кредити та ін.
Позикові кошти залучаються у зв’язку з тим, що
в підприємства періодично виникає потреба в додаткових коштах, які неможливо задовольнити за рахунок власних коштів. Залучення позикових коштів
здійснюється на принципах платності, терміновості,
зворотності. цільового використання і матеріального
забезпечення.
Фінансовий потенціал має особливе значення
для підприємства, особливо в умовах його розвитку. За своєю суттю фінансовий потенціал визначається не просто сукупністю фінансових ресурсів
і можливостей підприємства, а їхньою органічною
єдністю. Обсяги фінансового потенціалу відображають фінансову міць або здатність окремого суб’єкта
брати участь у створенні матеріальних благ і наданні
послуг. Вони характеризуються тією сукупністю засобів, джерел, запасів або фінансових можливостей,
якими володіє підприємство і які можуть бути використані для реалізації конкретних цілей і завдань. При
цьому глибинні тенденції функціонування й розвитку
фінансового потенціалу невіддільні від критеріїв економічної доцільності й ефективності.
Деякі автори розглядають структуру потенціалу
підприємства як сукупність об’єктних і суб’єктних
складових. Об’єктні складові ресурсного потенціалу
пов’язані з матеріально-речовою формою потенціалу підприємства, суб’єктні – зі суспільною формою
прояву, тобто вони не споживаються, а виступають
як передумова, як загальноекономічний, загальногосподарський чинник раціонального використання
об’єктних складових. До об’єктних складових відносять виробничий, інноваційний, фінансовий, інформаційний, інфраструктурний, кадровий потенціал.
До суб’єктних – науково-технічний, управлінський,
організаційний, маркетинговий, кадровий, логістичний потенціали [4, с. 43]. Розглядаючи склад ресурсного потенціалу щодо функціональних напрямів
формування та використання, розрізняють потенціали маркетинговий (здатність маркетингової системи
підприємства забезпечити його постійну конкурентоспроможність); виробничий (здатність виробничої
системи забезпечити випуск продукції в обсязі, що
відповідає потенціалу попиту); фінансовий (здатність фінансової служби забезпечити основні ланки
ланцюга «збут-виробництво-закупівлі» фінансовими ресурсами за принципом найбільш ефективного їхнього розподілу); організаційний (здатність
менеджменту створити ефективну систему взаємодії
між усіма елементами потенціалу) [5, с. 170]. Більшість дослідників виокремлює в складі ресурсного
потенціалу підприємства виробничий потенціал. На
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думку О.В. Коренкова, останній охоплює такі складові: технічний потенціал, технологічний потенціал,
фінансовий потенціал, трудовий потенціал. Вважаємо, що технічний та технологічний потенціали
є складовими потенціалу нижчого рівня, ніж трудовий або фінансовий. Тобто технічний та технологічний потенціали цілком входять до складу виробничого потенціалу і тільки через нього «накладаються»
на інші види потенціалів. Водночас, трудовий потенціал є окремим видом потенціалу, хоча й має вагомий
вплив на виробничий потенціал.
Матеріальні ресурси складаються з основних
фондів і оборотних активів підприємства.
Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час
у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість
переноситься через конкретну працю на вартість
виготовлюваної продукції частинами в міру спрацьовування. Основні фонди підприємства поділяються на активні і пасивні. Активна частина основних виробничих засобів впливає на предмет праці,
переміщення його у виробничому процесі і здійснення контролю над ходом виробництва; пасивна
частина – на створення умов для безперебійного
функціонування активної частини засобів.
Оборотні активи – це частина майна підприємства, яка включає в себе матеріальні і грошові
засоби, що одноразово беруть участь у виробничому процесі і повністю переносять свою вартість
на готову продукцію (роботи, послуги). Вони забезпечують безперервність і всіх процесів, які відбуваються на підприємствах: постачання, виробництво,
збут, фінансування.
Нематеріальні ресурси – це частина потенціалу
підприємства, яка дає економічну вигоду протягом тривалого періоду та має нематеріальну основу
отримання доходів, до яких належать об’єкти промислової та інтелектуальної власності а також інші
ресурси нематеріального походження [2].
До інших видів нематеріальних ресурсів зараховуються:
• ноу-хау – технологія виробництва, науковотехнічні, комерційні, організаційні та управлінські
знання, необхідні для функціонування виробництва. На відміну від секретів виробництва ноу-хау
не патентуються, оскільки в значній своїй частині
складаються з певних прийомів, навичок і ін. Розповсюдження ноу-хау здійснюється шляхом укладання
ліцензійних договорів:
• раціоналізаторські пропозиції-технічне рішення,
що є новим та корисним для підприємства, та передбачає зміни конструкції виробів, технології виробництва та техніки або зміни складу матеріалу. Його
автору видається спеціальне посвідчення заснування
права на авторство та винагорода;
• найменування місця походження товару. Відображає назву країни (або місцевості) для визначення специфічних якостей товару, які пояснюються природними умовами, людським фактором,
національними особливостями, характерними для
даного регіону;

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

• гудвіл – визначає імідж підприємства. Нематеріальні активи – це права на користування нематеріальними ресурсами. Власники об’єкт ія промислової
власності отримують виключне право на їхнє використання за допомогою патентів [6, с. 35].
З огляду на сучасний стан економіки наявність
ресурсного потенціалу на підприємстві ще не свідчить про ефективність діяльності підприємства.
Ефективна діяльність підприємства забезпечується
в першу чергу за рахунок якості використання
ресурсного потенціалу. Інвестиції в ресурси є формою оптимального капіталу, відомо що їхня якість
дає змогу зменшити втрати, підвищити ефективність
виробництва.
Загальним для всіх видів ресурсів є питання про
ефективність їх використання. Слід звернути увагу
на методичний підхід щодо оцінки ефективності
використання ресурсів. Головне полягає у тому,
що для оцінки ефективності використання того чи
іншого виду ресурсів результат діяльності підприємства порівнюється з витратами для отримання цього
корисного результату.
Якщо мова йде про матеріальні ресурси, то
в якості витрат – середня вартість матеріальних
витрат за період, який аналізується, якщо мова йде
про трудові ресурси, то в якості витрат – фонд оплати
праці та ін.

Корисний результат діяльності підприємства
та одночасно результат від використання ресурсів
називають ефектом. Соціальний ефект торговельного підприємства – це ті результати діяльності, які
безпосередньо забезпечують формування необхідного стилю (образу) життя для оцінки з визначеним
ступенем умовності. Соціальний ефект оцінюється
системою показників культури обслуговування.
Економічна ефективність являє собою зіставлення економічного ефекту з витратами на його
отримання.
Висновки. Таким чином, ресурсний потенціал
організації кожної галузі характеризується структурою необхідних і доступних ресурсів залежно від
галузевої належності, характеру виробництва, місцезнаходження; системою прийняття рішень щодо
ресурсного забезпечення розробки та виконання
ресурсних стратегій, оптимальним співвідношенням
ресурсів для досягнення певних цілей розвитку. Розроблення стратегії розвитку підприємства потребує
передусім ресурсного обґрунтування можливостей
його подальшого розвитку: оцінювання наявного
ресурсного потенціалу та рівня його використання,
визначення невикористаних можливостей ресурсного потенціалу, оптимізації складу ресурсів підприємства та джерел їхнього формування; оцінювання
ризиків додаткового залучення ресурсів.
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У статті узагальнено теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління персоналом на засадах
маркетингу, що тлумачиться як прояв міждисциплінарного підходу до розробки товарних і кадрових
стратегій підприємства. Проаналізовано передумови дихотомічності у тлумаченні змісту поняття «маркетинг персоналу». Охарактеризована роль маркетингового інструментарію у розробці кадрової політики підприємства. Маркетинг персоналу трактується також як інструмент регулювання ринку праці
з метою урівноваження попиту і пропозиції робочої сили та побудови гармонізованої соціально-відповідальної моделі партнерства між суб’єктами соціально-трудових відносин. Обґрунтована доцільність
застосування маркетингового підходу до процесів розвитку персоналу підприємства.
Ключові слова: кадровий маркетинг, маркетинг людських ресурсів, персонал-маркетинг, ринок
праці, управління персоналом.

Постановка проблеми. Останнім часом у роботі
з персоналом переважає підприємницько-ринковий
підхід, за якого праця, її умови і робочі місця розглядаються як продукти маркетингу [1, с. 322]. Сучасний стан ринку праці зумовлює необхідність застосування маркетингового підходу, на основі якого можна
підвищити реальну віддачу від людського чинника
у процесі господарської діяльності. Актуальність
цього напрямку обумовлена необхідністю взаємодії
між ринками робочих місць, покупців робочої сили
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і самої робочої сили, а також потребою удосконалення внутрішньофірмового кадрового регулювання
[2, с. 168]. Формування потужного HR-бренду сьогодні стає актуальним завданням будь-якого підприємства, яке прагне завоювати увагу висококваліфікованих професіоналів і тим самим посісти гідне місце
на ринку, забезпечивши високий рівень конкурентоспроможності [3, с. 6].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На
доцільності застосування маркетингового інструмен-

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

тарію у процесах управління персоналом акцентують
увагу як зарубіжні, так і вітчизняні вчені (рис. 1).
Зокрема, М.І. Бєлявцев [4] та М.П. Калиниченко
[5] розробили комплексну систему формування
внутрішнього ринку праці на засадах маркетингу;
Ю.В. Богоявленська і Г.І. Олійник [6] розглядають
маркетинг персоналу як інструмент розвитку соціальної відповідальності підприємства; О.В. Величко
[7] систематизувала чинники маркетингу персоналу
аграрного підприємства; О.О. Гетьман і А.І. Цибулько
[3] обґрунтували значимість маркетингових персонал-технологій у процесі формування HR-бренду
вітчизняних компаній; Т.М. Глушман [1] розглядає
маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства; Д.Г. Грищенко досліджує
взаємозв’язок між HR-маркетингом та ефективністю
діяльності підприємства [8] і пропонує аналітичний
метод оцінювання стану кадрового маркетингу на
підприємстві [9]; В.А. Кармазін та О.О. Пермінова
[2] досліджують маркетинг персоналу у контексті
розробки і реалізації кадрової стратегії підприємства; О.А. Карпюк [10] виконала аналіз складових
маркетингу інтелектуального капіталу; О.М. Криворучко та О.І. Гладка [11–14] різнобічно розкрили
зміст поняття «маркетинг персоналу» та розробили
основні положення концепції маркетингу персоналу,
відокремивши його внутрішню і зовнішню складові;
О.В. Кобяк [15] розглядає маркетинг персоналу як
вид iнформацiйного забезпечення ринку праці молодих фахiвцiв; Ю.Г. Кропивка [16] вивчає етимологію категорії «маркетинг персоналу» в сучасних
умовах господарювання; Т.В. Лень [17] розкриває
теоретико-методологічні засади маркетингу персоналу на підприємстві; Л.В. Пащук [18] обґрунтовує
методичні аспекти визначення потреби у персоналі
в рамках маркетингового планування і маркетингової діяльності; О.В. Сардак класифікує види персонал-маркетингу [19], обґрунтовує інтегрований
підхід до визначення змісту персонал-маркетингу
[20] та визначає складові елементи політики управФормування внутрішнього ринку праці

Маркетинг робочих
місць, відносин і
кар’єри на
підприємстві

ління персонал-маркетингом підприємства [21];
Л.Ю. Семенова [22] розглядає маркетинг у системі
управління персоналом як ринкову стратегію, орієнтовану на аналіз ринку праці з метою довгострокового забезпечення організації кадрами.
З огляду на розмаїття підходів до тлумачення ролі
маркетингу у системі управління персоналом, виникає необхідність їх систематизації і обґрунтування
можливих напрямків впровадження у практику
вітчизняних підприємств.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Мета дослідження полягає у систематизації теоретико-методологічних положень у сфері
маркетингу персоналу та обґрунтуванні шляхів їх
впровадження у практичну діяльність підприємств.
Виклад основного матеріалу. У системі управління персоналом сьогодні використовуються
методи, які є синтезом маркетингових і кадрових
методів управління. Головна відмінність маркетингу
персоналу від класичних його концепцій у тому,
що він розглядає ринок праці саме як дуальну систему: ринок робочої сили та ринок робочих місць,
які взаємодіють і взаємозалежать один від одного,
що дозволяє підвищити конкурентоспроможність
та гнучкість організації в сучасних умовах [3, с. 13].
Формування маркетингу персоналу є своєрідним проявом міждисциплінарного синтезу, оскільки
йдеться про взаємозв’язок різних видів діяльності – маркетинг і управління персоналом. Маркетинг у широкому значенні – це соціально-управлінський процес, метою якого є задоволення потреб
(економічних інтересів) споживачів за допомогою
обміну. Маркетинговий підхід реалізує модель партнерства на ринку і з цієї точки зору забезпечує ефективну взаємовигідну і довготривалу стабільну стратегію існування ринкових суб’єктів, носіїв попиту
і пропозиції й тим самим відповідає їх цілям виживання [4, с. 605; 5, с. 146–147]. Управління персоналом – це комплекс управлінських впливів (принципів, методів, засобів і форм) на інтереси, поведінку
Моніторинг зовнішнього ринку праці
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Рис. 1. Багатогранність підходів до тлумачення змісту маркетингу персоналу
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й діяльність працівників з метою максимального
використання їх потенціалу під час виконання трудових функцій. Зв’язок цих двох видів діяльності
формує маркетингові підходи до управління персоналом, в основі яких лежить філософія маркетингової діяльності, об’єктами якої виступають, з одного
боку, задоволення якісних і кількісних потреб підприємства у персоналі, а з іншого – людина як потенційний працівник. Відтак, активною формою прояву
маркетингу в управлінні персоналом вважається
соціально-економічний обмін між підприємством
і зовнішнім ринком робочої сили.
Управління персоналом на основі маркетингу
Т.В. Лень трактує як процес розробки, реалізації і контролю персонал-маркетингових програм,
спрямованих на забезпечення стабільності і задоволеності колективу підприємства та досягнення на
цьому підґрунті довгострокової мети підприємства
[17, с. 201].
О.О. Гетьман та А.І. Цибулько застосовують
поняття «маркетингові персонал-технології», під
якими розуміють широкий спектр інструментів
маркетингу (концепція 5 «Р»), прийнятий у процесі ефективного управління персоналом для підвищення його лояльності і продуктивності в конкретних умовах бізнес-середовища в інтересах суб’єкта
господарювання [3, с. 8].
Як стверджує О.П. Третьяк [23, с. 393–394], маркетинговий підхід до управління персоналом полягає у формуванні, стимулюванні, координуванні
та інтеграції персоналу з метою задоволення споживача через процес взаємодії з мотивованим і клієнтоорієнтованим персоналом, який розуміє своє місце
у досягненні стратегічної мети діяльності підприємства й працює з максимальною відданістю. Для
отримання належної віддачі від працівника підприємство має стати клієнто-орієнтованим, причому
у цьому випадку під клієнтами розуміють персонал
підприємства, який виступає внутрішнім споживачем. Концепція маркетингу передбачає ставлення
до персоналу підприємства як до споживачів корисності і переваг, які надає працівникові певна посада,
яку він займає, чи певний вид роботи, яку він виконує. З цієї точки зору, внутрішній маркетинг на підприємстві розглядається як персонал-технологія
стимулювання персоналу.
Маркетинг персоналу є органічною частиною
управління персоналом і охоплює такі види діяльності: аналіз ринку і прогнозування його кон’юнктури;
підтримка відповідності попиту і пропозиції персоналу підприємства; взаємозв’язок із зовнішніми джерелами, які забезпечують підприємство кадрами; аналіз кадрового потенціалу і рівня його використання;
формування ринкових стратегій управління персоналом; комунікаційна діяльність; управління маркетингом кадрового забезпечення [16, с. 158–159].
Маркетинг персоналу одночасно направлений
на задоволення потреб організації в персоналі та на
виявлення і задоволення індивідуальних потреб її
співробітників. Для забезпечення цієї діяльності
менеджери прагнуть розробити професійні вимоги
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до персоналу, визначити якісні та кількісні потреби
в кадрах, розрахувати витрати на придбання
і подальше використання персоналу, а також вибрати
джерела і шляхи покриття потреби у робочій силі
[2, с. 173]. На рівні підприємства вибір напрямів
формування і функціонування внутрішнього ринку
праці спрямовується на забезпечення збалансованості кількісно-якісної структури попиту та пропозиції робочої сили, соціальної захищеності працівників і надання гарантії зайнятості. У цьому випадку
внутрішній ринок праці відіграє роль механізму
управління персоналом підприємства, формування
якого відбувається за рахунок оптимізації вихідних
і вхідних потоків робочої сили. А отже, маркетинг
розглядається як форма розв’язання протиріч між
формуванням і споживанням робочої сили, що,
у свою чергу, є основою для збалансованого розвитку потоків здатностей до праці [4, с. 606–607].
Маркетинг персоналу також тісно пов’язаний
з системою комунікацій, що відповідає за формування інформації стосовно робочих місць, винагород за працю тощо, які пропонує роботодавець та які
формуються у системі управління персоналом, а
також за передачу цієї інформації відповідним цільовим аудиторіям. Одним з проявів комунікаційної
функції маркетингу персоналу є здійснення внутрішньоорганізаційних зв’язків. Головним завданням цих
зв’язків стає висування на перший план неформальних відносин, які формуються в рамках формальної
структури. Можливими заходами щодо підтримки
комунікацій в рамках виконання виробничих завдань
є: формування стилю управління, який забезпечував
би причетність співробітників до процесу прийняття
рішень; повнота і об’єктивність оцінювання персоналу; регулярні збори і бесіди зі співробітниками,
в процесі яких обговорюються заходи щодо управління організацією; дієва внутрішньоорганізаційна
система прийому і розгляду пропозицій співробітників тощо [2, с. 172].
Аналіз сучасних літературних джерел дозволив
встановити, що серед великої кількості визначень
маркетингу персоналу найсуттєвішими його характеристиками є такі ключові моменти: діяльнісний
(виокремлення у спеціалізований вид діяльності)
та функціональний (закріплення конкретного набору
функцій) підходи; спрямованість на забезпечення
підприємства необхідним персоналом; направленість на підвищення задоволеності потреб персоналу; основа функціонування суб’єктів ринку праці;
застосування маркетингового підходу в управлінні
людськими ресурсами [11, с. 12].
У наукових публікаціях для опису концепції маркетингу персоналу (Marketing of Personnel) застосовуються такі поняття, як «кадровий маркетинг»
(Marketing of Staff), «персонал-маркетинг» (PersonnelMarketing), «маркетинг людських ресурсів» (Human
Recourses-Marketing), «маркетинг людського капіталу» (Marketing of Human Capital) тощо [7, с. 132].
При цьому маркетинг персоналу рекомендується розглядати в широкому значенні – як певну філософію
і стратегію управління людськими ресурсами, та вузь-
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кому – як особливу функцію служби управління персоналом [16, с. 158; 17, с. 198; 19, с. 172].
У науковій і навчальній літературі трапляється
чимало проявів дихотомічності у тлумаченні змісту
поняття маркетингу персоналу, що, зокрема, ґрунтується на різному розумінні суб’єкт-об’єктних стосунків у царині кадрової діяльності. В одному випадку під
маркетингом персоналу мають на увазі специфічну
діяльність з акцентом на довгочасне управління привабливістю підприємства стосовно відповідних цільових груп потенційних співробітників, а також наявних
співробітників підприємства. Маркетинг персоналу
при цьому трактується як реалізація робочого місця
на зовнішньому ринку, а також як своєрідний іміджевий «продаж» підприємства чи організації і своїм
власним співробітникам. У другому випадку дослідники дотримуються точки зору, згідно з якою маркетинг персоналу – діяльність покупця, що активно
формує ринок потенційних продавців робочої сили.
На цьому ринку конкурують способи задоволення
потреб, і у межах цієї конкуренції відбувається усе
більш тонке взаємне налаштовування індивідуальних
особливостей суб’єктів ринку [22, с. 53]. О. А. Карпюк
досліджує маркетинг людського капіталу як двокомпонентну систему: маркетинг робочої сили та робочих місць на ринку праці, а також маркетинг робочих
місць, відносин і кар’єри всередині фірми [10, с. 187].
О. М. Криворучко та О. І. Гладка акцентують увагу
на тому, що концепція маркетингу персоналу може
бути сформована з двох позицій. З позиції підприємства-роботодавця необхідно виявити та задовольнити потреби персоналу шляхом надання робочих
місць (посад) з відповідними кількісними та якісними характеристиками, задовольняючи тим самим
потребу підприємства у робочій силі. З позиції персоналу необхідно з’ясувати потреби роботодавця і задовольнити їх шляхом надання своєї робочої сили з відповідними кількісними і якісними характеристиками,
задовольняючи тим самим власну потребу в необхідних робочих місцях (посадах) [12, с. 12].
Одне з найбільш змістовних визначень досліджуваної категорії пропонують О.М. Криворучко
та О.І. Гладка: маркетинг персоналу – це діяльність,
що спрямована на забезпечення підприємства необхідним персоналом за рахунок створення, підтримки
або зміни поведінки цільових аудиторій (наявного
та потенційного персоналу) щодо цього підприємства як роботодавця, де створення поведінки, її підтримка та зміна досягається шляхом залучення, утримання, розвитку, відбору персоналу тощо [11, с. 13].
Відповідно до цільової аудиторії формуються два
види маркетингу персоналу – внутрішній та зовнішній. У разі внутрішнього маркетингу спочатку виконуються дії (заходи), які впроваджуються на підприємстві, що пов’язані з утриманням наявного
персоналу; інформація про такі дії (заходи) повідомляється системою управління персоналом всередині підприємства через систему комунікацій і,
згодом, на ринку праці для потенційного персоналу.
У випадку зовнішнього маркетингу спочатку виконуються дії (заходи), які впроваджуються на під-

приємстві, що пов’язані із залученням потенційного
персоналу, який згодом переходить у категорію наявного та очікує від обраного роботодавця те, що той
йому раніше пропонував на ринку праці через систему комунікацій. Таким чином, зовнішній маркетинг персоналу стосується потенційного персоналу,
а внутрішній – наявного персоналу [14, с. 150–151].
Маркетинг персоналу полягає у проведенні досліджень ринку праці на макро- й мікрорівні. Важливим елементом маркетингового дослідження ринку
праці на макрорівні є визначення чинників макросередовища (економічних, демографічних, правових,
соціальних, кліматичних і географічних, екологічних і технологічних), які не піддаються контролю
та є певними обмеженнями для досягнення конкретної мети. Маркетинговий аналіз на мікрорівні охоплює: аналіз кон’юнктури ринку для обґрунтування
необхідності внесення інвестицій у формування
робочої сили – певної споживчої вартості у визначеному обсязі та визначений час; аналіз споживчої
вартості товару з погляду його конкурентоспроможності; аналіз сегментів ринку за професійними
та кваліфікаційними ознаками; аналіз споживчого
попиту на робочу силу; правові аспекти купівлі-продажу на ринку та ін. [16, с. 157].
Згідно з визначенням О.В. Сардак, персонал-маркетинг являє собою вид діяльності, спрямований
на трансформацію кадрового потенціалу з метою
взаємовигідного задоволення потреб підприємства
у персоналі та його компетенціях, а також потреб
реальних і потенційних працівників (у праці, умовах праці та можливостях розвитку), і посилення на
цій основі позиції підприємства на ринку праці та на
ринку основного виду діяльності [19, с. 172].
Т.М. Глушман розглядає маркетинг персоналу як
складову кадрової стратегії, метою якої є оптимальне
використання кадрових ресурсів шляхом створення
умов, які б сприяли підвищенню ефективності праці,
розвитку у співробітників партнерського, лояльного
ставлення до підприємства [1, с. 323].
Як зазначає Ю.Г. Кропивка, маркетинговий підхід до формування кадрової політики підприємства
передбачає регулярне проведення аналізу ринку
праці, вивчення рівня попиту та пропозиції робочої сили; аналіз внутрішнього трудового потенціалу
та рівня його використання; прогнозування та планування потреби в персоналі; визначення мотивів
існуючого персоналу; створення ефективних служб
управління персоналом; застосування нових технологій управління персоналом; формування ринкових
стратегій управління персоналом; комунікаційну
діяльність підприємства як роботодавця [16, с. 157].
За визначенням О.В. Величко, маркетинг людських ресурсів – це ланцюг цілеспрямованих управлінських функцій з формування і раціонального
використання знань, умінь і навичок різних категорій
персоналу для ефективної діяльності підприємства
[7, с. 134]; він розпочинається з визначення потреб
у персоналі, проведення маркетингових досліджень
і знаходить логічне продовження у процесах розміщення, руху й розвитку персоналу [6, с. 73].
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У межах суб’єктного підходу, як зазначає
Л.Ю. Семенова, маркетинг персоналу може тлумачитись як функціонал, або простір функцій вибору
способів здійснення трансакцій між носіями здатності до праці й організаційними системами, що
перетворять трудову діяльність у задану безліч
результатів [22, с. 54].
Маркетинг персоналу розглядається також як
інструмент регулювання ринку праці, головним
завданням якого є урівноваження попиту і пропозиції робочої сили. З точки зору В.А. Кармазіна
і О.О. Пермінової, маркетинг на ринку праці – це
система діяльності, що дозволяє його суб’єктам оцінювати стан ринку, тенденції його зміни і приймати
обґрунтовані управлінські рішення у сфері працевлаштування, сприяння зайнятості та ефективного
використання людського капіталу [2, с. 171]. Концепція маркетингу надає можливість зустрічного
задоволення інтересів учасників ринку (тих, хто
шукає роботу, роботодавців, посередників), дозволяє
врахувати види конкуренції на ринку праці, забезпечуючи керованість поточного ринку праці як системи та визначаючи тенденції його розвитку у майбутньому [12, с. 9].
На ринку праці роботодавець, керуючись потребами виробництва, «пропонує» особливий продукт –
посаду з її специфічними правами й обов’язками.
Працівник обирає робоче місце, яке відповідає
його потребам. «Продавці» прагнуть формалізувати найбільш значущі для «покупця» параметри
послуги і представити їх наочно (дипломи, сертифікати, резюме, рекомендації тощо). У свою чергу,

«покупці», залежно від структури робочих місць, або
звертаються до послуг хедхантингових чи кадрових
агентств, або самостійно проводять відбір і набір
персоналу [6, с. 69].
Таким чином, на ринку праці об’єктами маркетингу є: робоча сила (трудові послуги) і робочі місця
(умови праці, її оплата, соціальні пакети тощо).
Суб’єктами маркетингу персоналу є наймані працівники, а також організації, які надають посередницькі
послуги, здійснюють навчання та консультування
працівників. До основних елементів маркетингу персоналу належать: ціна (розмір отримуваного доходу
«продавця» і витрати на робочу силу «покупця»)
і конкуренція (за кращі робочі місця/фахівців)
(рис. 2). З такої позиції, як зазначають Ю.В. Богоявленська та Г.І. Олійник, маркетинг персоналу
є інструментом соціальної відповідальності бізнесу,
адже і в ціні, і в умовах праці домінантна роль належить соціально-економічним чинникам [6, с. 69].
Загалом, багатогранність досліджуваного поняття
полягає у тому, що персонал-маркетинг можна представити у трьох варіаціях: 1) як максима (основний
принцип, правило, норма поведінки) – використовується в організації кадрового планування для реалізації персонал-стратегії; 2) як метод – надає інформацію
для роботи з персоналом шляхом його дослідження;
3) як засіб – сфокусований на цільових групах (ринкових сегментах), в яких формується привабливість
підприємства як роботодавця [20, с. 204].
Понятійні елементи маркетингу персоналу можуть
бути представлені в такий спосіб: він виступає інструментом стратегічного й оперативного планування

Вихідні умови: економічні, демографічні, правові, соціальні,
географічні, екологічні, технологічні й інші чинники ринку праці
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(трудові послуги)

Об’єкти

Робочі місця (умови та
оплата праці)
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Гармонізація соціальноекономічних інтересів
роботодавців і працівників

Рис. 2. Маркетинг персоналу як інструмент регулювання ринку праці
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персоналу; створює інформаційну базу для роботи
з персоналом за допомогою методів дослідження
зовнішнього і внутрішнього ринку праці; спрямований
на досягнення привабливості роботодавця через комунікації з цільовими групами потенційних працівників
(сегментами ринку) [2, с. 174; 16, с. 157; 22, с. 54].
Між традиційним маркетингом і маркетингом персоналу є як спільні, так і відмінні ознаки. Традиційний
маркетинг спрямований на споживача (покупця, клієнта) і акцентує увагу на аналізі зовнішнього середовища організації; управління персоналом передбачає
вплив на працівника, який є елементом внутрішнього
середовища організації. Якщо у традиційному маркетингу синергізм досягається в трансакції опосередковано (споживач відділений від продавця актом споживання, що носить індивідуалізований характер), то
в маркетингу персоналу кооперативний ефект лежить
в основі змісту всієї трансакції й істотним чином
визначає вибір її форми [22, с. 54].
Як у традиційній схемі класичного маркетингу,
так і в маркетингу персоналу основними функціями
є: сегментація ринку праці, вибір цільових сегментів, позиціонування і репозиціонування підприємства-працедавця на ринку праці, а також позиціонування персоналу. Інформаційною базою виконання
цих функцій виступає дослідження маркетингового
середовища, кон’юнктури ринку, конкурентоспроможності людських ресурсів на певному сегменті
ринку, персоналу підприємства, а також дослідження
його іміджу. Тому можна припустити, що закономірним є процес використання маркетингового підходу
до формування внутрішньофірмового ринку праці
при взаємодії роботодавця з іншими суб’єктами
соціально-трудових відносин для гармонізації їх
економічних інтересів [5, с. 146]. Гармонізація цих
інтересів можлива завдяки формуванню маркетингових систем на рівні держави, регіону (макромаркетинг робочої сили) і підприємств (мікромаркетинг
робочої сили, або маркетинг персоналу) [4, с. 606].
Отже, маркетинг персоналу як система є сукупністю взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою
елементів, що функціонують з метою досягнення
і взаємоузгодження інтересів персоналу та роботодавця з урахуванням впливу чинників зовнішнього
та внутрішнього середовищ підприємства. Як інструмент визначення потреби підприємства в персоналі, маркетинг персоналу взаємоузгоджує потреби
роботодавця у кваліфікованій робочій силі та через
достатню поінформованість залучає нових працівників до трудового процесу, в результаті чого гармонізуються інтереси роботодавця і працівника [6, с. 70].
На нашу думку, для досягнення високої ефективності від впровадження системи персоналмаркетингу у практику вітчизняних підприємств
необхідно застосовувати комплексний підхід, особливістю якого є інтеграція маркетингових функцій
до усіх підсистем управління людськими ресурсами.
Досить перспективним можна вважати застосування маркетингових підходів у процесах професійного та особистісного розвитку працівників, що
мають певну аналогію з проходженням товарами

певних етапів життєвого циклу. Зокрема, виділяють
такі взаємопов’язані зони професійного становлення: професійне зростання, професійна реалізація, професійне вигорання та професійна стагнація
[24, с. 291]. Безумовно, ставлення до підприємства
і своїх трудових обов’язків змінюється залежно від
зміни життєвого циклу трудових відносин. Наприклад, стадія професійної реалізації супроводжується
поступовим зниженням прагнення та мотиваторів до
власного професійного розвитку внаслідок досягнення працівником кваліфікаційного рівня, найвищого для умов цього підприємства відповідно до
професійного потенціалу працівника. Згодом у працівника можуть повністю вичерпатися потенційні
можливості до професійного зростання в межах
посади, яку він обіймає [24, с. 293–294].
Нівелювати означені ризики можна шляхом активізації потреби працівника у саморозвитку, самореалізації свого трудового потенціалу. Таким активізуючим заходом може бути націленість керівництва
організації на інноваційну діяльність, створення
умов для розвитку креативних здібностей, залучення працівників до навчання, тренінгів, ділових
ігор. У цьому контексті окремі вчені зосереджують
увагу на самомаркетингу персоналу на ринку праці.
Наприклад, О.В. Кобяк [15] розглядає маркетинг
персоналу як вирішальну функцію особистісного,
професійного та кар’єрного зростання персоналу
(мистецтво презентації персоналу на ринку праці як
створення позитивного образу здобувача для потенційних роботодавців; планування і розвиток професійної кар’єри). Самомаркетинг націлює працівника
на збільшення конкурентоспроможності, під якою
слід розуміти здатність працівника витримати конкуренцію з боку реальних або потенційних претендентів на його робоче місце або ж спроможність самому
брати участь у такій боротьбі в ролі претендента.
З цієї точки зору, маркетинговий підхід сприятиме
не лише залученню потрібних фахівців, але й довгостроковому утриманню їх на підприємстві, причому
у найкращій професійній формі.
Висновки. Проведені дослідження дозволили
систематизувати теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління персоналом на засадах
маркетингу. У тлумаченні змісту поняття «маркетинг персоналу» простежується певна дихотомічність, або роздвоєність: з одного боку, маркетинговий інструментарій застосовується у розробці
та обґрунтуванні кадрової політики підприємства;
з іншого боку, маркетинг персоналу трактується
як інструмент регулювання ринку праці з метою
урівноваження попиту і пропозиції робочої сили.
Маркетинг персоналу одночасно направлений на
задоволення потреб організації в персоналі та на
виявлення і задоволення індивідуальних потреб її
співробітників. Досить перспективним можна вважати застосування маркетингових підходів у процесах професійного та особистісного розвитку працівників, що асоціюється з поняттям «самомаркетинг»
і націлює персонал підприємства на підвищення
власної конкурентоспроможності.
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Дана стаття присвячена управлінню фінансовою стійкістю страхових компаній. У статті розглянуто
наукові підходи до визначення поняття «фінансова стійкість». Зроблено аналіз показників фінансового
стану страхової компанії «PZU Україна», а також проаналізовано рівень її фінансової стійкості. Визначено основні проблеми які виникають під час управління та підтримки фінансової стійкості та запропоновано рекомендації стосовно покращення процесу управління та підтримки фінансової стійкості.
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Вступ. На сьогоднішній день страхування
є одним з основних елементів фінансового сектору
економіки, дана сфера набуває швидкого розвитку,
а його роль в ринковій інфраструктурі безперервно
зростає. Вже на даний час сучасне життя суспільства неможливо уявити без такої сфери як страхування, адже саме воно є основною формою захисту
майнових інтересів суспільства від нещасних
випадків, які мають можливість настання у житті
будь-якого українця.
В умовах ринкової економіки та сучасних реаліях
розвитку ринку фінансових послуг сфера страхування знаходиться в умовах досить жорсткої конкурентної боротьби, а результатом який найбільш чітко
показує конкурентоспроможність кожного страховика є результати їх фінансової діяльності. Тому саме
фінансовий стан кожної страхової компанії є одним
з головних чинників стабільного розвитку та подальшої діяльності в сфері надання страхових послуг.
Страхові компанії є важливими посередниками,
які займаються не лише наданням фінансових послуг,
а й мають можливість трансформувати грошові
кошти в інвестиційний капітал. За рахунок страхових платежів від громадян, які отримуються страховиками за надання своїх послуг, у держави виникає
додаткова можливість та джерело для фінансування
розвитку економіки країни. Якщо поглянути на
страхові компанії як на суб’єкт господарювання, за
умов надання специфічних послуг вони співпрацюють та взаємодіють з багатьма іншими суб’єктами,
які задіяна в сфері фінансів. Саме тому важливим
постає питання про фінансовий стан страховика,
його динаміку та фінансову надійність.
Для страхувальників фінансова надійність страхових компаній також є важливою, адже населення
безпосередньо зацікавлене в швидкому виконанні
зобов’язань страховиками. Це вже можна розглядати
як фінансову стійкість на макроекономічному рівні.
З метою попередження банкрутства та неплатоспроможності страховиків, виникає потреба у виявленні всіх можливих проблем з фінансовою стійкістю як змога раніше. Вирішити це питання можна
за рахунок показників, які використовуються для
оцінки фінансового стану страхових компаній.
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Саме тому виникає необхідність пошуку сучасних підходів до аналізу фінансової стійкості страховиків, та аналізу основних
показників, які характеризують фінансову діяльність, що й зумовлює актуальність даної теми.
Дослідженням даного питання присвячено багато
робіт, вивченням фінансової стійкості займалося
багато вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме:
М.М. Александрової, В.Д. Базилевича, В.О. Борисової, О.Д. Вовчак, О.О. Гаманкової, Л.М. Горбач,
С.С. Осадець та ін. Серед зарубіжних учених цими
питаннями займалися О.В. Мещерякова, І.Т. Балабанов, Л.О. Орланюк-Малицька, Л.І. Рейтман та ін. [1–8]
безперечно вони зробили вагомий внесок в вивчення
даного питання, розглянуто теоретичні та практичні
аспекти управляння фінансовою стійкістю. Проте
слід зауважити, що вчені не дійшли до єдиної думки
з даної проблеми. Тому залишається актуальним
питання проведення комплексної оцінки фінансової
стійкості страхових компаній.
Постановка проблеми. Основним завданням
статті є аналіз основних підходів щодо управління
фінансовою стійкістю страхових компаній, пошук
основних проблем під час її реалізації та пошук шляхів для зміцнення фінансової стійкості страховиків.
Метою роботи є вивчення та дослідження фінансової стійкості страхових компаній.
Для досягнення поставленої мети, необхідно визначити основні задачі, які допоможуть її досягненню:
– Визначити основні фактори фінансової стійкості страхових компаній в Україні;
– Надати власне визначення фінансової стійкості,
яке найбільш точно допоможе охарактеризувати
фінансовий стан страховика.
– Провести розрахунок фінансової стійкості на
прикладі страхової компанії «PZU Україна».
Результати. Фінансова стійкість для кожного
господарюючого суб’єкта є основною характеристикою його діяльності та фінансового стану, найбільш
чітко відображає рівень інвестиційної та фінансової
надійності, та характеризує здатність страхової компанії відповідати за своїми зобов’язаннями та дозволяє визначити необхідні розміри джерел для стабільного розвитку.
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В ринковій економіці пріоритетним завданням аналізу стану компанії стає не тільки облік грошових потоків, а й дослідження фінансово-економічного стану
і його фінансової стійкості. Фінансова стійкість – одна
з найважливіших характеристик стану будь-якої організації та її поведінки щодо зовнішніх і внутрішніх змін.
Виходячи з досліджень поняття «фінансова стійкість» на думку деяких науковців є умовним та має
вираження у великій кількості коефіцієнтів.
Інші розглядають фінансову стійкість як надійність гарантованої платоспроможності, яка не має
залежності від кон’юнктури ринку та партнерів.
В якості фінансової стійкості, виходячи з позиції цих
наукових діячів, слід розуміти платоспроможність
страхової компанії у часі з дотриманням фінансової
рівноваги між власними та позиковими грошовими
ресурсами [2, с. 216].
В Україні фінансова стійкість регулюється законами та нормативними актами. Діяльність страхових
організацій контролюється державою в особі органів, які належать до страхового надзору та забезпечені кваліфікованими співробітниками та керівництвом і фінансовими ресурсами компанії.
Чіткого визначення щодо поняття фінансової
стійкості страховика на даний час невизначено, але
є велика кількість його тлумачень. Наприклад:
Фінансова стійкість страховика – це майновий
та фінансовий стан страхової компанії, при якому
величина та структура власних коштів, ліквідних
активів забезпечують в будь-який момент часу певний рівень платоспроможності [4].
Також для оцінки фінансового стану страховика
та визначення рівня його фінансової стійкості проводиться аналіз ліквідності та платоспроможності
страхової організації.
Під ліквідністю мається на увазі здатність компанії покривати свої зобов’язання активами, а термін
перетворення активів в грошову форму має відповідати періоду погашення самих зобов’язань.
Розглянемо основні показники за якими розраховується фінансова стійкість страхових компаній

[7, с. 415]. Для початку слід зазначити, що в якості
вихідних даних використовуються бухгалтерський
баланс і звіт про прибутки і збитки (Форма № 2). Виконується розрахунок основних фінансових коефіцієнтів,
що характеризують платоспроможність страхової організації, рентабельність і т. д., таких як [6, с. 17]:
• коефіцієнт ліквідності;
• коефіцієнт термінової ліквідності;
• коефіцієнт покриття;
• коефіцієнт рентабельності;
• коефіцієнт стійкості.
Аналіз стійкості проводиться на підставі загального результуючого коефіцієнта – коефіцієнта стійкості і його рівня, що задовольняє обраному критерію:
• забезпеченість страховими резервами;
• рівень виплат;
• ефективність власного капіталу;
• загальний збір премії за звітний період;
• розмір власного капіталу страхової організації;
• вартість чистих активів;
• заявлений статутний капітал;
• фактично сплачений статутний капітал і т.д.
При вивченні розмежовують фактори фінансової стійкості (як причина) і показники фінансової
стійкості (як результат або наслідок діяльності).
В такому вигляді фактори постають як рушійна
сила, умови та причини які визначають той чи інший
показник. Також є внутрішні фактори (які управляються самою компанією) та зовнішні (які надходять
ззовні, від ринку та його кон’юнктури).
Процес управління фінансовою стійкістю повинен складатися з наступних етапів [9, с. 239]:
– аналіз абсолютних та відносних показників
фінансової стійкості підприємства та визначення
впливу на них факторів зовнішнього і внутрішнього
середовища;
– розробка стратегії управління фінансовою стійкістю та втілення її на практиці;
– планування фінансової стійкості;
– контроль за реалізацією стратегії та прогнозування майбутнього рівня фінансової стійкості.
Таблиця 1

Показники фінансової стійкості страхової компанії
№
Назва
Розрахунок
1 Коеф. автономії

= ВК/Валюта балансу

забезпеченості власними обо- = (ВК – НеобА)/ОборА
2 Коеф.
ротними засобами
Страхові резерви/
3 Коефіцієнт рівня страхових резервів =
Валюта балансу
рівня не страхових
4 Коефіцієнт
зобов’язань

= (поточні + довго строк
зобов)/Валюта балансу

рівня покриття грошо5 Коефіцієнт
вими коштами страхових резервів
Коефіцієнт співвідношення суми
6 страхових премій та страхових
резервів

= Грошові кошти/Страхові резерви
= СП/СР

Характеристика
Значення
Показує незалежність фінансового стану підприємства
Ка > 0,6
від залучених джерел
Показує, яка частина оборотНормат.
них активів забезпечується за знач.
> 0,1
рахунок власних засобів
Показує, яку частку в джерелах фінансування СК
Показує рівень зобов’язань
СК – інших, ніж зобвязання
перед страхувальниками
-

Кп = >1

-

-
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Таблиця 2
Рівень фінансової стійкості страхової компанії «PZU Україна»
Коефіцієнти фінансової стійкості за роками
Показник
2014
2015
2016
Коеф. автономії
0,17
0,17
0,11
Коеф. забезпеченості власними ОЗ
-0,36
-0,17
-0,23
Коефіцієнт рівня страхових резервів
0,58
0,46
0,29
Коефіцієнт рівня не страхових зобов’язань
0,83
0,83
0,46
Коефіцієнт рівня покриття грошовими коштами страхових
0,33
0,40
0,04
резервів
Коефіцієнт співвідношення суми страхових премій та страхо1,05
1,11
0,70
вих резервів
До показників фінансової стійкості страховика
відносять: коефіцієнт автономії, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт рівня страхових резервів, коефіцієнт рівня не
страхових зобов’язань, коефіцієнт рівня покриття
грошовими коштами страхових резервів, коефіцієнт
співвідношення суми страхових премій та страхових резервів. Приклад розрахунку та характеристику
кожного показника наведено в табл. 1.
Відповідно до показників наведених у табл. 1,
розрахуємо рівень фінансової стійкості страхової
компанії «PZU Україна».
Виходячи з проведених розрахунків можна
побачити та зробити такі висновки: коефіцієнт
автономії, який показує незалежність фінансового
стану підприємства від залучених джерел, не відповідає нормативному значенню (>0,6). Це показує
велику залежність страховика від залучених коштів,
та низьку можливість покриття зобов’язань власними активами. Наступним був розрахований коефіцієнт забезпеченості власними основними засобами,
його результат є від’ємний, це означає, що значна
частина оборотних активів не забезпечується за
рахунок власних засобів. Коефіцієнт рівня страхових
резервів протягом аналізованих періодів має високі
показники, проте спостерігається тенденція до зниження частки фінансування в джерелах страхової
компанії. Коефіцієнт рівня не страхових зобов’язань
показує рівень зобв'язання перед страхувальниками
у 2014–2015 роках мають високий показник (83%),
але має значне зниження у період 2016 року на
37% порівняно з попередніми періодами. Коефіцієнт рівня покриття грошовими коштами страхових
резервів є нестабільним, адже відбуваються значні
зміни в показниках: 2014 рік – 33%, 2015 рік – 40%,
2016 рік – 4%. Коефіцієнт співвідношення суми
страхових премій та страхових резервів має стабільне значення протягом всіх проаналізованих періЛітература:

одів так у 2015 році показник зріс на 6% порівняно
з 2014 роком, та дещо зменшився у 2016 році до 70%.
Для покращення управління фінансовою стійкістю можна запропонувати такі рекомендації. Ці
заходи носять загальний характер, так як для їх конкретизації потрібен більш детальний аналіз, який
неможливо провести ґрунтуючись тільки на бухгалтерської звітності. Такими заходами може стати
перегляд страхової, фінансової та маркетингової
політики, а саме: проведення коригування тарифних
ставок по видам страхування; розширення перестрахового захист; залучення додаткових фінансовихі
ресурси за допомогою збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій; зміна організаційно-правової форми діяльності страхової організації. У разі нерегулярного надходження страхових
премій слід посилити контроль за термінами проходження грошових коштів при одночасній роботі зі
страхувальниками.
У разі зростання середніх виплат за договорами
необхідно відкоригувати дані по рівню настання
страхових випадків. Переглянути статистичні матеріали і відкоригувати величину нетто-ставок в тарифах. При зростанні рівня і норми виплат слід також
регулювати структуру і величину страхових тарифів.
Висновки. На закінчення даної роботи зазначимо, що фінансова стійкість – це комплексна, дуже
об’ємна за економічним змістом характеристика
діяльності страхової організації, за якою можна оцінити її рівень фінансового розвитку.
Для ефективного функціонування страхової компанії необхідно достатньо уваги приділяти аналізу
і оцінці фінансової стійкості для своєчасного виявлення слабких місць та прийняття вірних рішень
керівництвом. Підхід планового управління фінансовою стійкістю дає можливість страховику прогнозувати майбутній фінансовий стан та запобігати
негативним наслідкам діяльності.
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Данная статья посвящена управлению финансовой устойчивостью страховых компаний. В статье рассмотрены научные подходы к определению понятия «финансовая устойчивость». Сделан анализ показателей
финансового состояния страховой компании «PZU Украина», а также проанализирован уровень ее финансовой устойчивости. Определены основные проблемы, которые возникают при управлении и поддержания
финансовой устойчивости и предложены рекомендации по улучшению процесса управления и поддержания
финансовой устойчивости.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, страховая компания, управление, страховщик.
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У даній науковій роботі порушено проблему управління ресурсним потенціалом на підприємстві
та проаналізовані відомі на сьогодні основні напрямки підвищення ефективності в управлінні ресурсним потенціалом, визначено основне завдання підвищення ресурсного потенціалу шляхом взаємодії
основних структурних елементів ресурсного потенціалу: основних засобів підприємства, оборотних
коштів та трудових ресурсів, що забезпечують виробничий процес та управління на підприємстві.
Дискусійним залишається питання про створення нових шляхів та напрямків, за допомогою яких
можливо було б підвищити ресурсний потенціал на підприємствах нашої країни.
Ключові слова: потенціал, ресурси, розвиток, підприємство, ефективність.

Постановка проблеми. Безумовно головною
ціллю існування будь-якого підприємства є отримання максимально можливого прибутку від реалізації продукції (послуги) при мінімальних
затратах на її виробництво. В основі досягнення
даної цілі передусім лежить бажання керівного
складу підприємства набути унікальних навичок
управління ресурсним потенціалом свого підприємства та шляхів підвищення ефективності його
використання. На сьогоднішній день проблема
підвищення ефективності управління ресурсним
потенціалом підприємства набуває особливого
значення в зв’язку з випередженням темпів витра-

чання матеріальних ресурсів, порівняно з темпами
виробництва продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням проблеми підвищення ефективності
управління ресурсним потенціалом підприємства
займалися зокрема: О.В. Ареф’єва, С.О. Гуткевич,
Б. Пасхавер, Е. Фігурнов, І.О. Бланк, В.М. Колот,
І.О. Чорна, А.О. Познанська, Н.С. Краснокутська,
Т.О. Мокроусова, В.Є. Новицький, І.М. Писаревський та інші.
У більшості праць відзначається важливість
вивчення проблем ефективності управління потенціалом і вказується на існування значних розходжень
у визначенні самого поняття потенціалу, його сутності, складу та співвідношення з іншими категоріями.
Однак постійний розвиток науковотехнічного прогресу, кардинальні
зміни у законодавстві, загострення
конкурентної боротьби на світових
та вітчизняних ринках збуту, підвищення вимог споживачів до якості
продукції та інші чинники вимагають подальшої розробки науковопрактичних рекомендацій щодо
підвищення ефективності господарської діяльності вітчизняних промислових гігантів [1, с. 87].
Метою статті є визначення
основних напрямків підвищення
ефективності управління ресурсним
потенціалом підприємств.
Виклад основного матеріалу.
Ресурсний потенціал грає важливу
роль для ефективної роботи підРис. 1. Структурна модель ресурсного потенціалу підприємства
приємства, оскільки він є засобом
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для отримання максимального прибутку і підвищення конкурентоспроможності. В етимологічному
значенні термін «потенціал» – це засоби, запаси,
джерела, які є в наявності та можуть бути мобілізовані, приведені до руху, використані для досягнення
певних цілей, здійснення плану, вирішення якоїсь
задачі, можливості окремої особи, суспільства, держави у певній області [2, с. 270].
Дослідження свідчать, що ресурсний потенціал – економічна категорія, що поєднує в єдине ціле
всі елементи виробничих ресурсів підприємства
(району або іншого регіону) і відображає можливості даного об’єкту у випуску продукції та деяких
інших питаннях [3, с. 290].
Загалом, ресурсний потенціал підприємства
досить складна економічна категорія, яка містить
в собі багато складових, на основі яких була побудована структурна модель ресурсного потенціалу підприємства, представлена на рис. 1 [5, с. 170].
Ресурсний потенціал підприємства характеризується сукупністю якостей системи взаємопов’язаних
ресурсів та їх мобілізацією в умовах розвитку, досягнення конкурентних переваг з урахуванням впливу
зовнішнього середовища. Він бере участь у створенні
продукції, яка є головним результатом виробничої
діяльності підприємства, а її реалізація забезпечує
прибуток як кінцеву мету підприємства. Продукція
є результатом втілення ресурсів у ресурсний потенціал, обумовлює його, оскільки вона забезпечує відтворення виробництва. Оновлення продукції та технології її виробництва залежить від інноваційних
перетворень на підприємстві. Впровадження нової
продукції означає приріст обсягів виробництва, економію від зниження собівартості, зростання чистого
прибутку. Чим вище науковий і технологічний рівень
ресурсного потенціалу і ступінь його використання,
тим потужніша матеріально-технічна база підприємства, більше можливостей для впровадження інновацій, вдосконалення та збільшення масштабів виробництва [4, с. 135].
Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом, забезпечення його раціонального
використання значною мірою пов’язано з проведенням якісних змін у складі ресурсів і з підвищенням
ефективності в їх управлінні. Завдання підвищення
ефективності управління ресурсним потенціалом
полягає насамперед у вдосконаленні використання
й управління ресурсами підприємства та в підвищенні їхньої цілісності, яка проявляється у тісному
взаємозв’язку (рис. 1). Ресурсам підприємства повинен бути притаманний відповідний спектр функціональних характеристик, на основі яких має забезпечуватись компенсація їх дефіцитних властивостей.
Важливе значення у підвищенні ефективності управління ресурсним потенціалом підприємств має
управління матеріальними ресурсами (основними
фондами й оборотними засобами). Політика управління основними засобами підприємства передбачає постійне здійснення перегляду наявного складу
основних засобів і порівняння його з отриманими
фінансовими результатами. При цьому використо-

вується порівняння з попередніми роками і визначається, за якої політики і структури виробничих
фондів підприємство працювало найрентабельніше.
Після цього визначаються шляхи оптимізації складу
виробничих фондів. Для визначення основних
напрямів оптимізації складу основних засобів підприємства необхідно враховувати потребу в основних засобах за окремими групами основних фондів
(виробничі будинки і приміщення; машини й обладнання, що використовуються у виробничому процесі;
машини й обладнання, що використовуються у процесі управління виробничою діяльністю) [5, с. 167].
Важливою передумовою для створення програми
заходів щодо підвищення ефективності управління
ресурсним потенціалом підприємства є визначення
та проінформованість про поточний стан його виробничої потужності і пропонують використовувати
коефіцієнт мобільності основних засобів. Він є узагальнюючим показником активної частини основних
засобів, які напряму впливають на виробничу потужність підприємства. Тобто чим вищий рівень мобільності основних засобів, тим вищий буде рівень
виробничої потужності підприємства.
Однією з головних ознак підвищення рівня ефективного використання основних фондів підприємства є збільшення обсягів виробництва продукції. У свою чергу, обсяги виробництва продукції за
наявної та незмінної кількості обладнання залежать:
по-перше, від ефективності використання фонду
робочого часу впродовж зміни, доби, місяця тощо,
тобто від екстенсивності їх використання; по-друге,
від повноти використання можливостей обладнання
з погляду його часової, добової, місячної виробничих потужностей.
Таким чином, зазвичай виділяється два основних
напрями підвищення ефективності використання
основних фондів, таких як: інтенсивні та екстенсивні.
До інтенсивних напрямів підвищення ефективності використання основних засобів можна віднести:
1) механізація та автоматизація виробництва;
2) технічне переозброєння та модернізація;
3) удосконалення технологічних процесів;
4) скорочення тривалості операційного циклу
виробництва;
5) застосування прогресивних форм організації
та управління виробництвом;
6) підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня
промислово-виробничого персоналу.
До екстенсивних напрямів підвищення ефективності використання основних засобів можна віднести наступні:
1) скорочення простоїв обладнання внаслідок
своєчасного забезпечення сировиною, матеріалами,
напівфабрикатами та підвищення якості ремонтів
та обслуговування обладнання;
2) збільшення кількості машино-змін роботи
обладнання та скорочення кількості устаткування,
що не працює;
3) введення додаткового обладнання [6, с. 214–215].
Отже, можна зробити висновок, що головним
критерієм ефективного використання основних
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засобів на підприємстві має стати оптимальне співвідношення між кількістю обладнання, коефіцієнтом
його завантаження та обсягом замовлень з боку споживачів продукції.
Щодо ефективності використання другої групи
ресурсів, то в межах пріоритетних напрямів стратегічної роботи підприємства в сфері управління
оборотними коштами, конкретними шляхами підвищення ефективності їх використання є: обґрунтоване встановлення норм і нормативів праці;
встановлення прямих постійних взаємозв’язків
з постачальниками; зменшення вартості застосовуваних у виробництві сировини та матеріалів на
основі придбання їх за оптовими цінами чи заміни
дешевшими аналогами; використання відходів
у виробництві; уніфікація технології виробництва
продукції; інтенсифікація виробничих процесів;
перехід до безперервного здійснення виробничих
процесів; прискорення обробки партій постачання
матеріальних ресурсів; прискорення процесів збуту
продукції при застосуванні прогресивних маркетингових технологій; зменшення обсягів дебіторської заборгованості [7, с. 296].
Таким чином, головним критерієм оптимального
використання оборотних коштів на промисловому
підприємстві є мінімізація витрат пов’язаних із придбанням, транспортуванням та зберіганням сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших видів
виробничих запасів, а також мінімізація залишків незавершеного виробництва, готової продукції
та дебіторської заборгованості. При цьому головною
проблемою для промислових підприємств є необхідність розробки обґрунтованих норм та нормативів за
кожним з зазначених елементів. Однак лише за таких
умов можна досягти скорочення витрат та прискорення оберненості оборотних коштів [1, с. 88].
Управління використанням оборотних фондів
підприємств має здійснюватися на основі врахування особливостей їх формування та витрат на
управління ними. Процес управління виробничими
запасами підприємства неможливий без врахування
запасів готової продукції. У зв’язку з цим основну
мету управління запасами підприємств виробництва
доцільно трактувати як підтримання такого поточного рівня виробничих запасів і запасів готової продукції, який буде мінімізувати витрати на управління
запасами підприємства загалом.
На підприємствах з метою обґрунтування резервів зменшення витрат необхідно створити систему
моніторингу витрат, відстеження відхилень їх фактичного рівня від планового. Основною метою створення моніторингу є вдосконалення системи економічного аналізу. Регуляторний моніторинг витрат
виробництва, проведений на основі залучення до
цієї роботи фахівців різних напрямів діяльності,
забезпечить аналіз і прогнозування економічних
процесів. Це дасть змогу вдосконалювати методику
прийняття науково обґрунтованих управлінських
рішень і методи їх реалізації на основі більш повного
та своєчасного аналізу, а також прогнозувати найважливіші пропорції та структурні зміни у витратах
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виробництва, виявляти й усувати проблемні місця
у відповідній діяльності [8, с. 195].
Вирішальною передумовою підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства є формування ефективної системи
мотивації трудових ресурсів. Ефективна система
стимулювання високопродуктивної праці, заснована
на ринковому мотиваційному механізмі, повинна
базуватися на врахуванні основних спонукальних
прийомів, які б стимулювали трудовий потенціал до
систематичного вдосконалення власної професійної
майстерності, підвищення якості його робочої сили,
найповнішої реалізації трудової мотивації.
Основними складовими цього процесу мають
бути такі п’ять чинників:
– удосконалення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці;
– удосконалення методів розподілу колективного
заробітку з урахуванням трудового внеску члена
колективу у кінцевий результат;
– поліпшення стимулювання трудового потенціалу за виконання та перевиконання виробничих
завдань;
– запровадження єдиних тарифних сіток для всіх
категорій трудового потенціалу;
– удосконалення тарифної системи шляхом встановлення оптимальних співвідношень тарифних
ставок залежно від рівня кваліфікації працівників
[9, с. 170].
Аналіз зарубіжного досвіду показав, що однією
з прогресивних форм організації заробітної плати
є запровадження так званого гнучкого тарифу. Сутність гнучких тарифних систем полягає в тому, що
в межах кожного кваліфікаційного розряду працівника або посади службовців встановлюється певний
діапазон тарифних ставок і посадових окладів. Це
дає можливість підвищити ефективність стимулювання працівників у межах того самого розряду або
посади без переведення до іншого розряду або на
іншу посаду вищої кваліфікації.
Управління ресурсним потенціалом підприємства та прийняття рішень у цьому напрямку неможливе без врахування величезних обсягів інформації,
розмір яких безперервно зростає у міру зростання
обсягів виробництва продукції. При цьому ефективність управління досягається за рахунок того,
наскільки раціонально здійснюються процеси збору,
переробки й передачі інформації. Наявність автоматизованої інформаційної системи значно спрощує процес управління потенціалом підприємства
і дозволяє вчасно зібрати, відсортувати, обробити
необхідну інформацію та прийняти правильне
управлінське рішення. Формування комплексної
інформаційної системи з використанням сучасних
інформаційних технологій повинно стати одним
із напрямків підвищення ефективності управління
інформаційними ресурсами. При формуванні такої
інформаційної системи на підприємствах слід виходити зі специфіки управління та функціонування
інформації, об’єктивно необхідної для забезпечення
цілеспрямованої діяльності підприємства в цілому.
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Тому комплексна інформаційна система повинна
відповідати таким вимогам: якість інформації; своєчасність надання; безпека інформації й адаптивність
до інформаційних потреб, що змінюються; а також
обізнаність персоналу у сучасних інформаційних
системах [9, с. 78].
Висновок. Існує багато напрямів підвищення
ефективності господарської діяльності, однак
більш доцільною є розробка заходів щодо покращення результативності господарювання у розрізі таких видів економічних ресурсів, як: основні
засоби, оборотні кошти та трудові ресурси. Критерієм ефективного використання основних засобів підприємства має стати оптимальне співвідно-

шення між наявним парком обладнання та ступенем
його завантаженості. В іншому випадку підприємство матиме справу з перевитратами, пов’язаними
з утриманням недіючих об’єктів, або із зменшенням
прибутку внаслідок задоволення потреб споживачів
не повною мірою. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів є можливим лише за
умови формування якісної системи менеджменту,
що в свою чергу передбачає встановлення жорстких
вимог до керівників усіх рівнів. Найбільш перспективними напрямами при цьому можуть вважатись –
індивідуальний підхід до оцінки потенціалу окремо
взятого працівника та постійне підвищення кваліфікації персоналу.

Література:

1. Казачков І.О. Підвищення ефективності використання ресурсів промислового підприємства / Казачков І.О. // Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – Т. 2. – C. 86–91.
2. Богацька Н. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання / Н. Богацька, О. Швець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/ken-dotsbogatska-nm-shvetsoiresursne-zabezpechennya-diyalnosti-pidpriemstva-vsuchasnih-umovah-gospodaryuvannya.
3. Ульянченко О.В. Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: Монографія / Ульянченко О.В. – X.:
Харків. НАУ, 2006. – 357 с.
4. Сабадирьова А.Л. Теоретичні основи організації виробничого потенціалу промислового підприємства / А.Л. Сабадирьова //
Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5. – Т. 1. – С. 134–138.
5. Шаманська О.І. / Основні напрямки підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства / Шаманська
О.І. // Економіка та управління підприємствами. – 2012. – № 6(132). – С. 166–172.
6. Череп А.В. Ефективність використання основних фондів підприємства / А.В. Череп // Держава та регіони. Сер. «Економіка
та підприємництво». – 2009. – № 6. – С. 212–215.
7. Богацька Н.М. Ресурсний потенціал підприємств та проблеми його оцінки. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www. rusnauka. com/12_KPSN_2010/Economics/57474.doc.htm.
8. Міценко Н.Г. / Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання / Міценко Н.Г., Кумечко О.І. //
Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 193–198.
9. Гунченко О.В. Ресурсний потенціал та умови його формування в сільськогосподарських підприємствах / О.В. Гунченко //
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» № 5. – 2011. – С. 75–80.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
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В данной научной работе поднята проблема управления ресурсным потенциалом на предприятии и проанализированы известные на сегодня основные направления повышения эффективности в управлении ресурсным потенциалом, определена основная задача повышения ресурсного потенциала путем взаимодействия
основных структурных элементов ресурсного потенциала: основных средств предприятия, оборотных средств
и трудовых ресурсов, которые обеспечивают производственный процесс и управление на предприятии. Дискуссионным остается вопрос о создании новых путей и направлений, с помощью которых можно было бы
повысить ресурсный потенциал на предприятиях нашей страны.
Ключевые слова: потенциал, ресурсы, развитие, предприятие, эффективность.
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There are raised the problem of managing resource potential at the enterprise in this scientific work and the main
directions of increasing efficiency in resource potential management are analyzed. The main task of increasing
the resource potential is determined by interaction of the main structural elements of the resource potential: capital assets
of the enterprise, working capital and labor resources. provide production process and management at the enterprise.
The question of creating new ways and directions with which it would be possible to increase the resource potential
at the enterprises of our country is still debatable.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
ТА СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ АПК
Краснодєд Т.Л.
кандидат економічних наук, доцент,
Таврійський державний агротехнологічний університет
В статті виявлено об’єктивну необхідність дослідження результатів експортно-імпортної діяльності України. Розраховано торговельне сальдо по групам товарної продукції як основний показник
зовнішньоекономічної діяльності країни. Виявлено характер експортно-імпортних тенденцій. Проведено прогноз результатів торговельної діяльності України на найближчу перспективу. Водночас
розглянуто резерви удосконалення експортно-імпортної структури аграрно-продовольчої продукції.
Запропоновано напрями розробки раціональної стратегії нарощування експортного потенціалу України в контексті підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку продовольства.
Ключові слова: зовнішня торгівля, світовий ринок, товарна структура, експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція, продовольча продукція, конкурентоспроможність, торгове сальдо.

Постановка проблеми. В контексті міжнародної економіки важливим предметом дослідження
є зовнішня торгівля та експортно-імпортні операції. Водночас у сфері агропромислового комплексу
України досить актуальною тематикою для дослідження є аналіз товарно-експортної структури
сільськогосподарської та продовольчої продукції,
оскільки являється необхідною умовою для розробки раціональної стратегії нарощування експортного потенціалу України на світовому ринку
аграрно-продовольчої продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
сучасних економістів-міжнародників та аграрни-
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ків основи зовнішньої торгівлі та особливості формування експортно-імпортної структури агропродовольчої продукції досліджували: О. О. Гаркуша
(виявляв ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств); К. Д. Заєць (вивчав проблеми
державного регулювання виробництва та проблеми
підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції); Ю. Л. Зборовська (аналізувала
конкурентоспроможність продукції як умову нарощування експортного потенціалу); В. О. Луценко
(розробляв заходи підвищення ефективності експортних операцій промислового підприємства);
І. В. Рубан (обґрунтовував стратегію розвитку ЗЕД
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Торгівельне сальдо, тис.дол.США

підприємств); І. Ю. Салькова і С. Следзь (аналізу- 4933332,5 та 312023,6 тис. дол. США). Проте, якщо
вали структуру експорту аграрної продукції) [1–2; поглянути на торговельне сальдо в розрізі окремих
4–7] та інші.
товарних груп, то можна побачити дефіцит по групі
Формулювання цілей статті. Головною метою «живi тварини; продукти тваринного походження»
дослідження є виявлення напрямів удосконалення в переважній частині з початку досліджуваного
експортно-імпортної структури сільськогосподар- періоду. Неодноразово наголошувалось, що тваринської та продовольчої продукції в контексті підви- ницький підкомплекс сьогодні в Україні функціонує
щення конкурентоспроможності України на світо- за складних умов «виживання» – поголів’я стрімко
вому ринку.
скорочується, племінний потенціал хибне, технолоВиклад основного матеріалу. Першочерговим гії застарівають, інвестиції на залучаються, виробпоказником, що відображу результат експортно- ничі потужності не забезпечують випуску конкуімпортної діяльності є торговельне сальдо, яке рентоспроможної на світовому ринку та якісної
демонструє певний рівень самозабезпечення країни продукції тощо. Цим і можна пояснити від’ємне
товарами. Розраховується як різниця між експор- торговельне сальдо по живим тваринам і продуктам
том та імпортом вартості товарів. Якщо торговельне тваринного походження.
сальдо позитивне і експорт товарів перевищує
Щорічно зростаючі обсяги торговельного сальда,
імпорт, товари виробляються і споживаються кра- в тому числі по товарним групам продукції за резульїною у достатній кількості,
дозволяючи
реалізовувати
14000000
залишки продукції за кордон.
12000000
Якщо навпаки – країна потребує залучення додаткової про10000000
дукції із-за кордону [3].
Різниця між загальним
8000000
експортом та імпортом сіль6000000
ськогосподарської та продовольчої продукції свід4000000
чить про те, що Україна має
достатній
аграрно-продо2000000
вольчий потенціал і може
0
виробляти продукцію саме
2011
2012
2013
2014
2015
2016
в такій кількості, щоб забез-2000000
Роки
печувати потреби вітчизняВсього, тис. дол.США
ного споживача (табл. 1). Так,
Живі тварини; продукти тваринного походження, тис.дол.США
за період з 2011 по 2016 рр.
Продукти рослинного походження, тис.дол.США
Жири та олії тваринного походження, тис.дол.США
торгівельне сальдо збільшиГотові харчові продукти, тис.дол.США
лось на 76,4%, а відносно
попереднього року – на 2,8% Рис. 1. Торгівельне сальдо за результатами експортно-імпортної
(в грошовому виразі таке діяльності України в сфері АПК по товарним групам
зростання склало відповідно * За власними розрахунками автора
Таблиця 1
Торгівельне сальдо за результатами експортно-імпортної діяльності України
в сфері аграрно-промислового комплексу
Роки
Назва товарів
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всього експортовано с/г та продовольчої продукції, тисяч доларів
12804109,1 17905603,7 17038805,3 16668953,8 14563144,5 15281802,6
США
Всього імпортовано с/г та продовольчої продукції, тисяч доларів
6346705,8 7513878,6 8187431,1 6059256,7 3484432,3 3891066,8
США
Торговельне сальдо, тисяч дола6457403,3 10391725,1 8851374,2 10609697,1 11078712,2 11390735,8
рів США, в т.ч.
I. Живi тварини; продукти тва-98764,5
-750490,4 -810393,8 -109655,3
275264,7
148757,8
ринного походження
II. Продукти рослинного похо3716015,6 6791446,4 6205886,1 6704499,6 6825306,2 6808877,2
дження
ІІІ. Жири та олії тваринного або
2927738,9 3804297,8 3103723,8 3520329,2 3117460,2 3717018,5
рослинного походження
IV. Готові харчові продукти
-87586,7
546471,3
352158,1
494523,6
860681,1
716082,3
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татами експортно-імпортної діяльності України в сфері
аграрно-промислового комплексу зображено на рис. 1 і 2.
Надалі доречно поглянути на зміну торговельного
сальда на найближчу перспективу, на наступні шість
років (2017–2022 рр.). Для цього нами використано
лінійний метод прогнозування. Прогнозування динаміки показників здійснено за допомогою метода Брауна, який ґрунтується на визначенні наступних у часі
значень прогнозного показника з у рахуванням ступеня впливу попередніх рівнів. Часові ряди описуються лінійним трендом.
Лінійна модель заданих динамічних рядів описується формулою:
yt = a0 + a1t1
(1)
Прогнозна модель для заданого типу рівняння
матиме вигляд:
yˆ t +=
aˆ 0 + aˆ1 L ,
(2)
L
де L – фактор часу.
Для розрахунку параметрів â0 і â1 використовують систему рівнянь Брауна і знаходять їх через експоненціальні середні St1 ( y ) і St2 ( y ) :

1

2

=
aˆ 0 2 St1 ( y ) − St2 ( y ),
=
aˆ 0 2 St ( y ) − St ( y ),

α

((

1

α S 2 ( y) − S1 ( y)
=
aˆ1
=
aˆ1 1 − α Stt ( y ) − Stt ( y )
1−α
2

,

))

(3)

де α – параметр згладжування, який розраховується як
α =

2
n +1

;

(4)

n – кількість членів ряду;
St1 ( y ) і St2 ( y ) – експоненціальні середні, які розраховуються як
(5)
St1( y ) = α yn + (1 − α )S 01( y ) ,
St2( y ) = α St1( y ) + (1 − α )S 02( y ) ,

(6)
де S , S
– початкові рівні експоненціальних
середніх відповідно першого та другого порядків:
1
0( y )

2
0( y )

1−α
 1
S 0( y ) = a0 − α a1
,

S 2 = a − 2(1 − α ) a
0
1
 0( y )
α

(7)

Торгівельне сальдо, тис.дол.США

Торгівельне сальдо, тис.дол.США
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тивності експортного виробництва. Це неодмінні
умови підвищення рівня конкурентоспроможності
на світовому ринку. Це в повній мірі можна віднести
до аграрно-промислового сектору. Щоб збільшити
обсяги експорту сільськогосподарської продукції
потрібно насамперед шукати шляхи підвищення її
конкурентоспроможності на міжнародному ринку.
Але існують чинники, які значною мірою перешкоджають зміцненню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках,
а саме: вітчизняна фінансово-кредитна система має
дуже низький рівень розвитку, недостатню кількість

банківських та пара банківських організацій, які
б могли відкрити кредитну лінію для аграрно-промислових товаровиробників; в Україні недостатній
рівень інвестування сфери АПК з боку іноземних
виробників; власно державна підтримка не спрямована на розширення експортного виробництва,
наприклад система дотування; сфера страхування
фінансово-виробничих ризиків в агропромисловому
виробництві невдосконалена та нерозвинута; незабезпеченість виробництва об’єктами виробничообслуговуючої інфраструктури, що призводить до
високих витрат виробництва, комерційних витрат,

Спрямування зусиль суб’єктів економічної діяльності на збільшення обсягів експорту
сільськогосподарської та аграрно-промислової продукції

Суб’єкти

Функції

Мета

Розширення експортного
потенціалу України та
удосконалення товарної
експортно-імпортної
структури

Інвестування вітчизняних аграріїв іноземними суб’єктами,
фінансування експорту, відкриття кредитних ліній різних форм

Міжнародний
рівень

Удосконалення уніфікованого митно-експортного законодавства для
створення можливостей ввозу української продукції
Запрошення українських фахівців за кордон з метою навчання та
стажування на провідних аграрних формуваннях світу
Сприяння розвитку сільських територій із забезпеченням наявності
достойної соціальної та виробничо-обслуговуючої інфраструктури з
метою розширення аграрного виробництва

Державний
рівень

Всебічне інвестування та розширення можливостей фінансування
експорту вітчизняної продукції та фінансування імпорту високоякісних
імпортних матеріалів – саджанців, добрив, кормів, порід тварин, птиць
тощо; дотування та пільгове кредитування
Надання допомоги виробникам-аграріям в реалізації експортноімпортних операцій, удосконалення відповідного законодавства
Удосконалення якості продукції до рівня продукції світових виробників
завдяки застосуванню інноваційних технологій

Підприємницький
рівень

Реалізація стратегій міжнародного маркетингу, впровадження
раціональної цінової політики та розширення сегментів ринку
Організація навчально-стажувального співробітництва за кордоном з
метою підвищення кваліфікації власного персоналу
Реалізація інженерно-технологічних зусиль - придбання
сільськогосподарських машин, пристроїв первинної обробки сировини,
впровадження сучасних технологій

Споживацький рівень

Підтримка вітчизняного виробника
Пред’явлення високих вимог до якості споживацької продукції та
сприяння у створенні конкурентного середовища

Рис. 4. Модель удосконалення експортно-імпортної структури сільськогосподарської
та продовольчої продукції в контексті підвищення конкурентоспроможності України
на світовому ринку
* Дослідження та пропозиції автора
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втрат і псування продукції; недостатньо досконалі
логістичні системи товаровиробників та нераціонально організовані ринки сировинної та готової
до споживання продукції, що по суті є проблемою
маркетингу на виробництвах; низький кваліфікаційний рівень на виробництві та неможливість залучення до виробничих процесів провідних фахівців;
відсутність нових високопродуктивних технологій
вирощування та підвищення урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин;
в Україні вкрай низьке забезпечення аграрних товаровиробників сучасною технікою; невикористання
підходів індивідуалізації виробництва в залежності
від регіональних особливостей товаровиробників
та сегменту охоплюваного ринку тощо. Тож для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції необхідно вирішити ряд завдань,
спрямованих на подолання перелічених проблем
з метою збільшити обсяги експорту аграрно-промислової продукції.
Таким чином, за дослідженнями автора модель
удосконалення експортно-імпортної структури сільськогосподарської та продовольчої продукції в контексті підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку виглядає як на рис. 4.
В кінцевому підсумку до шляхів нарощування
обсягів експорту як удосконалення експортноімпортної структури сільськогосподарської та продовольчої продукції в контексті підвищення конкурентоспроможності України на міжнародному ринку
можна віднести реалізацію ряду заходів, спрямоваЛітература:

них на забезпечення сільськогосподарського виробництва необхідним фінансуванням, матеріально-технічною базою; створення достойної інфраструктури
на всіх рівнях виробництва і реалізації продукції;
впровадження сучасних інноваційних технологій;
реалізацію заходів з державного стимулювання експорту та підтримки проблемних, зокрема м’ясомолочних галузей виробництва; залучення іноземних інвесторів та створення механізму «доступного»
кредитування та інше.
Висновки. Удосконалення якості та нарощування
обсягів експортної аграрно-промислової продукції
є головним шляхом підвищення рівня конкурентоспроможності на відповідному світовому ринку.
Щорічне зростання обсягів та вартості експортної
продукції у сфері АПК забезпечує позитивне торговельне сальдо. Підвищувати рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та нарощувати обсяги експорту продукції слід в декілька
етапів, починаючи з досягнення стабільності в матеріально-технічній базі, закінчуючи формуванням
раціональної маркетингової концепції. Українські
підприємства мають можливості для нарощування
обсягів реалізованої на світовому ринку сільськогосподарської та продовольчої продукції за умов реалізації механізму зниження витрат на виробництво
і реалізацію експортної продукції. Застосування
інноваційного розвитку експортного потенціалу для
вітчизняних аграріїв є неодмінною умовою його
нарощування та удосконалення експортно-імпортної
структури товарної продукції.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ
И СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ АПК
Краснодед Т.Л.
кандидат экономических наук, доцент,
Таврический государственный агротехнологический университет
В статье выявлено объективную необходимость исследования результатов экспортно-импортной деятельности Украины. Рассчитано торговое сальдо по группам товарной продукции как основной показатель внешнеэкономической деятельности страны. Выявлен характер экспортно-импортных тенденций. Проведен прогноз
результатов торговой деятельности Украины на ближайшую перспективу. В то же время рассмотрено резервы
совершенствования экспортно-импортной структуры аграрно-продовольственной продукции. Предложены
направления разработки рациональной стратегии наращивания экспортного потенциала Украины в контексте
повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке продовольствия.
Ключевые слова: внешняя торговля, мировой рынок, товарная структура, экспорт, импорт, сельскохозяйственная продукция, продовольственная продукция, конкурентоспособность, торговое сальдо.

RESULTS OF EXPORT-IMPORT ACTIVITY OF UKRAINE
AND STRATEGIES TO IMPROVE THEIR COMPETITIVENESS
IN THE WORLD MARKET OF APP PRODUCTION
Krasnoded T.L.
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Economics Department,
Tavria State Agrotechnological University
The article reveals the objective necessity of studying the results of export-import activity of Ukraine. The trade balance
is calculated on the groups of commodity products as the main indicator of foreign economic activity of the country.
The character of export-import trends is revealed. A forecast of the results of trade activity of Ukraine for the near
future is carried out. At the same time, the reserves of the improvement of the export-import structure of agrarian
and food products were considered. The directions of development of a rational strategy of increasing the export
potential of Ukraine in the context of increasing its competitiveness on the world food market are proposed.
Keywords: foreign trade, world market, commodity structure, export, import, agricultural products, food products,
competitiveness, trade balance.
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Кузьменко М.М.
студент
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
У статті досліджуються особливості демографічної ситуації в Україні, що характеризується зменшенням народжуваності, зростанням смертності та від’ємними природним приростом. Розглянуто основні чинники, що впливають на демографічний розвиток країни. Аналізується поглиблення деформації сімейних процесів, зниження статусу материнства та цінності дітей у житті родини.
Ключові слова: демографічна ситуація, демографічна криза, населення країни, чисельність населення, рівень народжуваності, рівень смертності, природний приріст, здоров’я, охорона здоров’я,
соціально-демографічна політика.

Постановка проблеми. Демографічна ситуація
для кожної країни є одним з визначальних чинників
забезпечення її стабільного економічного розвитку
та процвітання.
Демографічний розвиток характеризується відтворенням населення за його основними структурними елементами у просторовій та часовій
визначеності. Окремі компоненти сучасного стану
демографічних процесів в Україні формувалися протягом багатьох десятиліть, задовго до сучасних політичних і соціально-економічних змін. Несприятлива
демографічна історія України значно деформувала
статево-віковий склад населення, порушила механізм його сталого відтворення. Реакція населення
на нові умови життєдіяльності проявилась у зміні
демографічної поведінки, зниженні народжуваності,
трансформації у структурі та функціях сім’ї, переоцінці поглядів на шлюб і розлучення, міграційній
рухливості. Саме ці особливості є основними передумовами демографічного розвитку сучасної України, що на сьогоднішній день є вкрай актуальним.
Аналіз досліджень та публікацій. Дана тема
є досить поширеною серед науковців, тому їй приділялось багато уваги. Демографічні проблеми
в умовах економічних перетворень досліджували
такі науковці як С. Биконя, О. Богуцький, О. Гладун,
О. Говорко, О. Грішнова, Е. Лібанова, А. Макарова,
Г. Новицький, В. Стешенко та інші.
Мета дослідження. Метою даної роботи є аналіз
сучасної демографічної ситуації в Україні та її характеристика, а також визначення основних факторів
впливу на демографічний розвиток.
Виклад основного матеріалу. Україна знаходиться на такому етапі демографічного розвитку,
коли народжуваність зменшується, а смертність
зростає. Це призводить до зменшення загальної
чисельності населення і відсутності навіть простого
заміщення одних поколінь людей новими. Таким
чином, відтворення населення України є звуженим.
Чисельність населення України суттєво зменшилось за часів незалежності. Так, у 1991 р. вона становила 51,9 млн. осіб. У 2016 р. даний показник стано-
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вить лише 42,8 млн. осіб. Ці показники не просто не
втішні, вони шокують. За 25 років української незалежності, населення нашої країни зменшилось майже
на 10 млн. осіб. Детальна зміна кількості населення
в Україні у 1991–2016 рр. представлена в табл. 1.
Аналізуючи вищенаведені дані помітно, що
кожного року населення нашої країни зменшується. Помітно тенденцію щодо зменшення як міського населення так і сільського, але в різних пропорціях. Зокрема, міське населення зменшилось
з 35085,2 тис. осіб у 1991 р. до 29585,0 тис. осіб
у 2016 р., що у відсотковому відношенні – 15,7%;
сільське населення, у свою чергу, в 1991 році становило 16859,2 тис. осіб, а у 2016 р. зменшилось до
13175,5 тис. осіб, що у відсотковому відношенні –
21,8%. Загалом чисельність населення України за
25 років скоротилась на 17,7%.
Серйозною проблемою для вивчення демографічної ситуації в Україні є відсутність своєчасного
перепису населення. У нас єдиний за роки незалежності перепис населення був у 2001 р. Чим далі від
нього, тим більше неточностей накопичується при
обліку населення і реальна чисельність населення
починається розходитись з тією, що йде за даними
статистики [2, с. 113]
Якщо аналізувати статеву структуру населення
України, то спостерігається переважання жінок протягом всього періоду. Зміну чисельності постійного
населення за статтю зображено в табл. 2.
Аналізуючи вищенаведені дані помітно, що
частка жіночого населення в Україні завжди переважала. У 1991 р. чоловіки становили 46,3%, а жінки
відповідно 53,7%. У 2016 р. на чоловічу частину
населення припало 46,3%, а на жіночу – 53,7%, тому
можна констатувати, що за статевою відповідністю
ситуація залишилась незмінною. За 25 років чисельність постійного населення скоротилась на 17,5%.
Отже, можна прослідкувати наступну тенденцію, що
чоловіча та жіноча частини населення зменшуються
в рівномірних пропорціях кожного року.
Демографічна криза в останні десятиліття спостерігається по всьому світу. Щорічне скорочення
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чисельності населення відбувається в багатьох країнах. Уряди США, Російської Федерації, Японії та ряду
інших країн, зважаючи на таку негативну тенденцію,
проводять відповідну міграційну політику, добиваючись компенсації втрат за рахунок мігрантів. Але
корінне населення в них, скорочується [3, с. 133].
Причиною скорочення чисельності населення
в Україні та світі загалом стало істотне зниження
рівня народжуваності. Нині чисельність населення
продовжує зростати лише в країнах Азії (найбільші
темпи – в Індії й Китаї), що викликане традиціями,
які все ще зберігаються, а також бідністю значної
частини народу.
В Україні істотне зменшення показників народжуваності відбулось ще на початку здобуття незалежності та пов’язане з різким зниженням рівня
життя громадян. Основним фактором зниження
рівня народжуваності був період стрімкої інфляції
(1993–1995 рр.) та зростання безробіття у зв’язку із
зупинкою діяльності великої частини підприємств.
Таблиця 1
Чисельність наявного населення в Україні
у 1991–2016 рр. (тис. осіб)
у тому числі
Рік
Всього
міське
сільське
1991
51944,4
35085,2
16859,2
1992
52056,6
35296,9
16759,7
1993
52244,1
35471,0
16773,1
1994
52114,4
35400,7
16713,7
1995
51728,4
35118,8
16609,6
1996
51297,1
34767,9
16529,2
1997
50818,4
34387,5
16430,9
1998
50370,8
34048,2
16322,6
1999
49918,1
33702,1
16216,0
2000
49429,8
33338,6
16091,2
2001
48923,2
32951,7
15971,5
20021
48457,1
32574,4
15882,7
2003
48003,5
32328,4
15675,1
2004
47622,4
32146,4
15476,0
2005
47280,8
32009,3
15271,5
2006
46929,5
31877,7
15051,8
2007
46646,0
31777,4
14868,6
2008
46372,7
31668,8
14703,9
2009
46143,7
31587,2
14556,5
2010
45962,9
31524,8
14438,1
2011
45778,5
31441,6
14336,9
2012
45633,6
31380,9
14252,7
2013
45553,0
31378,6
14174,4
2014
45426,2
31336,6
14089,6
20152
42929,3
29673,1
13256,2
2
2016
42760,5
29585,0
13175,5
Темп приросту
-17,7
-15,7
-21,8
(2016/1991), %

За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня
2001 року.
2
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Джерело: розроблено автором за даними [1]

Таблиця 2
Чисельність постійного населення в Україні
у 1991–2016 рр. (тис. осіб)
у тому числі
Рік
Всього
чоловіки
жінки
1991
51623,5
23886,5
27737,0
1992
51708,2
23949,4
27758,8
1993
51870,4
24046,3
27824,1
1994
51715,4
23981,1
27734,3
1995
51300,4
23792,3
27508,1
1996
50874,1
23591,6
27282,5
1997
50400,0
23366,2
27033,8
1998
49973,5
23163,5
26810,0
1999
49544,8
22963,4
26581,4
2000
49115,0
22754,7
26360,3
2001
48663,6
22530,4
26133,2
20021
48240,9
22316,3
25924,6
2003
47823,1
22112,5
25710,6
2004
47442,1
21926,8
25515,3
2005
47100,5
21754,0
25346,5
2006
46749,2
21574,7
25174,5
2007
46465,7
21434,7
25031,0
2008
46192,3
21297,7
24894,6
2009
45963,4
21185,0
24778,4
2010
45782,6
21107,1
24675,5
2011
45598,2
21032,6
24565,6
2012
45453,3
20976,7
24476,6
2013
45372,7
20962,7
24410,0
2014
45245,9
20918,3
24327,6
20152
42759,7
19787,8
22971,9
20162
42590,9
19717,9
22873,0
Темп приросту
-17,7
-17,5
-17,5
(2016/1991), %

За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня
2001 року.
2
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.
Джерело: розроблено автором за даними [1]
1

Таблиця 3
Чисельність народжених та померлих в Україні
протягом 2010–2016 років (осіб)
Наро- Помер- ПриКс,
Рік
джеродний Кн,
лих
‰
‰
них
приріст

1

2010
2011
2012
2013
20141
20151
20161
Темп приросту (2016/
2010), %

497689
502595
520704
503656
465893
411783
397039

698235
664588
663139
662368
632667
594795
583631

-200546
-161993
-142435
-158712
-166774
-183012
-186592

-20,2

-16,4

-7

10,8
11,0
11,4
11,1
10,8
10,7
10,3

15,2
14,5
14,5
14,6
14,7
14,9
14,7

-4,6 -3,3

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: розроблено автором за даними [1]
1
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Ще однією причиною скорочення чисельності населення в країні є зростання показників
смертності. Тому співвідношення народжуваності
та смертності є визначальними критеріями характеристики демографічної ситуації в країні.
Доцільно буде проаналізувати показники останніх років, а саме протягом 2010–2016 рр. Динаміка
зміни рівня народжуваності та рівня смертності
у 2010–2016 рр. наведена в табл. 3.
Порівнюючи дані 2010–2016 рр., які наведені
в таблиці, помітно, що в Україні переважає число
померлих, тому природний приріст, відповідно,
щороку від’ємний. Протягом 2010–2012 рр. число
народжених в країні збільшувалось, а смертність,
навпаки, зменшувалась, тому вдалось дещо скоротити від’ємний рівень природного приросту.
З 2013 р. частка народжених почала суттєво скорочуватись, а смертність збільшуватись, в результаті чого
від’ємний показник природного приросту – зростав.
Щоб забезпечити відтворення населення необхідно підвищити народжуваність до 2,2–2,3 дитини
на двох батьків. Сьогодні цей показник в Україні
майже вдвічі менший та складає 1,1 дитини на одну
сім’ю. З даних таблиці видно, що чисельність населення зменшується щороку майже на 350 тис. осіб.
В демографічному відношенні Україна стала однією
з найгірших країн світу. У першу чергу, це викликано
неефективною соціально-економічною політикою
до найменш захищених верств населення. Зниження
рівня народжуваності призвело до деформацій
у віковій структурі населення. Сьогодні близько 30%
населення – люди похилого віку [3, с. 134].
Якщо така тенденція зберігатиметься й надалі, то
існує реальна загроза, що до 2025 року чисельність
населення України зменшиться до 25–30 млн. За
таких обставин збереження населення має бути основним пріоритетом демографічної політики держави.
Такі явища в народжуваності викликані тим,
що в теперішніх умовах деформувалось значення
сім’ї в суспільстві. Якщо раніше в родинах було
по 2–3 дитини, то зараз у більшості одна дитина, а
дехто зовсім не має.
Думки про народження потомства з’являються
у більш зрілому віці, а причин для цього чимало.
Бажання стати «повноцінним» діячем суспільства
переважає над бажанням стати «повноцінною» жінкою і матір’ю. Відмовою від материнства можуть
стати екологічні, економічні, соціальні та інші проблеми. Демографічні показники України стрімко
та впевнено знижуються. Негативна динаміка спостерігається щороку.
Сучасна українська родина спочатку соціалізується, а потім народжує дитину. Тобто, спочатку
здобуває освіту, професію, шукає роботу, якось влаштовується із житлом. Зараз більшість сімейних пар
планують народжувати дитину у віці близько 30 років.
Доволі високий рівень смертності населення
пов’язаний з низкою чинників, котрі впливають на
неї. Серед них варто відмітити біологічні, соціальноекономічні та політичні. Однак домінуючий вплив
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на динаміку показників смертності мають соціальноекономічні чинники, а саме рівень добробуту, освіта,
харчування, житлові умови, санітарно-гігієнічний
стан населених місць та розвиток галузі охорони
здоров’я в цілому [4, с. 61].
Здоров’я населення та демографічні процеси тісно
взаємопов’язані. В процесі відтворення населення
поряд з народжуваністю смертність відіграє важливу
роль. Через зростання характеристик здоров’я населення, смертність стала найважливішим і найбільш
точним його критерієм; за динамікою різних похідних смертності (очікуваної тривалості життя, повікових коефіцієнтів, смертності за окремими причинами
тощо) можна судити про життєвий потенціал населення, його працездатність та благополуччя та про
демографічну ситуацію загалом [5].
Демографічна ситуація в Україні характеризується не лише депопуляцією. Сучасну демографічну
ситуацію можна визначити як кризову саме тому,
що депопуляція супроводжується істотним погіршенням здоров’я людей, що виявляється у зниженні
середньої тривалості життя. Прогресує тенденція значного погіршення здоров’я дітей і підлітків.
Питання поліпшення здоров’я населення сьогодні
перетворилися у проблему його елементарного збереження [3, с. 134].
На сьогодні середня тривалість життя в Україні
становить 71 рік (66 років – чоловіки, 75 – жінки).
У той час як в США – 78,7; в Білорусі – 73,6; в Данії –
81,1; в Норвегії – 82,1 роки.
Висновки. Нажаль, на даний момент, в Україні
велика частина людей має низький рівень доходу.
Адже не маючи достатнього заробітку людина не
може забезпечити собі високий рівень здоров’я. Тому,
для того щоб нормалізувати рівень смертності та підвищити тривалість життя, держава повинна провести
реформування системи охорони здоров’я. Зокрема,
шляхом впровадження інформаційних технологій,
що допоможе здійснювати моніторинг стану охорони
здоров’я. Яскравим прикладом є введення електронних медичних карток пацієнтів, що є позитивним,
адже буде функціонувати прозора система відвідувань
лікаря, ведення реєстру захворювань населення тощо.
Але це лише мала частина того, що повинна зробити держава. Також, серед першочергових завдань,
на мою думку, має стати страхування власного
здоров’я, що забезпечить своєчасні та якісні медичні
послуги та отримання рівноправного доступу до
медичних ресурсів та дозволить всім громадянам
отримати якісну медичну допомогу та підтримувати
власне здоров’я.
З метою поліпшення демографічної ситуації, державі, насамперед, необхідно спрямувати соціальнодемографічну політику на розв’язання найгостріших
проблем: стимулювання народжуваності, підвищення медичного обслуговування, посилення охорони та оплати праці, поліпшення побутових умов
і впровадження здорового способу життя, створення
широкої мережі державних та недержавних служб
соціальної допомоги.
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В статье исследуются особенности демографической ситуации в Украине, характеризующееся уменьшением
рождаемости, ростом смертности и отрицательным естественным приростом. Рассмотрены основные факторы, влияющие на демографическое развитие страны. Анализируется углубления деформации семейных
процессов, снижение статуса материнства и ценности детей в жизни семьи.
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The article analyzes the peculiarities of the demographic situation in Ukraine characterized by a decrease in
the birth rate, an increase in mortality and a negative natural increase. The main factors influencing the demographic
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АТ «ОЩАДБАНК»
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Сучасний етап розвитку банківської системи України характеризується посиленням негативних
тенденцій. Основним стримуючими чинниками розвитку банківського сектора є складна економікополітична ситуація в країні, негативна динаміка основних макроекономічних індикаторів, домінуючі
девальваційні процеси. В умовах економічної нестабільності банківського сектора питання оцінки
фінансової стійкості банку набуває особливого значення. Зростання банківських ризиків погіршує
проблему збереження фінансової стійкості банку, перетворюючи цю проблему в один з найбільш
актуальних теоретичних і практичних аспектів сучасної економіки. Тому виникає необхідність аналізу фінансової стійкості банківських установ.
Ключові слова: фінансова стійкість, коефіцієнтний аналіз, коефіцієнт надійності, коефіцієнт фінансового важеля.

Постановка проблеми. Об’єктивна і точна
оцінка фінансової стійкості банку – це невід’ємна
частина, що дозволяє забезпечити його конкурентоспроможність, підвищити потенціал в діловому співробітництві, оцінити, в якій мірі гарантовані його
економічні інтереси. Зміни, що відбуваються в економічній системі країни і світу, істотно впливають
на напрямки і темпи розвитку банківської системи.
Одна з основних задач, яка існує перед банками – це
їх ефективний розвиток і надійність. Особливу актуальність набуває оцінка ефективності банківської
діяльності, як основного фактора надійності і безпеки в довгостроковій перспективі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема оцінки фінансової стійкості банківських установ досліджувалася багатьма вітчизняними та закордонними вченими, найбільший інтерес серед яких
становлять роботи О. Лаврушина, Л. Примостки,
І. Лютого. Окремі аспекти надійності та фінансової
стійкості банківських установ у своїх працях розглядалися В. Вітлінським, Г. Фетисовим, О. Дзюблюком, О. Кириченко.
Метою дослідження є: оцінка фінансової стійкості
АТ «Ощадбанк» у вітчизняній банківській системі.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на
надзвичайну важливість оцінки та забезпечення
надійності банківського сектору, а також доволі
поширене використання як у теоретичному, так
і практичному аспектах поняття «надійність» банківської установи, на сьогодні не існує єдиного
визначеного підходу до цього поняття, а отже, і єдиної методики її оцінки та забезпечення.
Банківська система України, починаючи з кінця
2013 р., а особливо у 2014 р., зіткнулась зі значною
проблемою, що загрожує її ліквідності та нормальному функціонуванню всієї фінансової системи –
масовим відтоком депозитів.
Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності
діяльності, конкурентоспроможності банківських
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інструментів та послуг на основі впровадження
досягнень науково-технічного прогресу, ефективних
форм господарювання й управління банківською
діяльністю [1].
АТ «Ощадбанк» на сьогодні є одним із найбільших фінансових інститутів, який за основними
показниками своєї діяльності входить в трійку лідерів на вітчизняному банківському ринку. Це єдиний
банк в Україні, що має закріплену Законом України
«Про банки і банківську діяльність» державну гарантію повного збереження грошових коштів громадян,
довірених банку [2]. АТ «Ощадбанк» є універсальною банківською установою, діяльність якої спрямована на надання широкого спектру банківських
послуг всім типам клієнтів та підприємств будь-якої
форми власності.
Фінансова стійкість являє собою якісну характеристику фінансового стану банку. Існують різні
методи оцінки фінансової стійкості банківських
установ, які постійно змінюються і вдосконалюються. До них належать коефіцієнтний аналіз, рейтингові системи оцінки, комплексні оцінки банківського ризику, статистичні моделі тощо.
У зв’язку зі змінами на фінансовому ринку України
зростає роль і значення аналізу фінансової стійкості.
Регулярне проведення банком аналізу своєї діяльності дає змогу йому ефективно управляти активними
і пасивними операціями для максимізації прибутку
і забезпечення стабільного фінансового стану.
Під час аналізу фінансової стійкості АТ «Ощадбанк» ми використаємо метод коефіцієнтного аналізу. Даний метод дає змогу оцінити поточний
фінансовий стан Ощадбанку, або, іншими словами,
фінансову стійкість банку на певну дату. Перевагою даного методу є можливість його здійснення за
допомогою нескладних математичних розрахунків.
У рамках даного методу розглядаються коефіцієнти
(табл. 1), що найкращим чином, з нашого погляду,
характеризують фінансову стійкість банку, та порівнюються з відповідними нормативними або опти-
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Таблиця 1
Динаміка показників фінансової стійкості АТ «Ощадбанк» 2014–2016 рр.
Показник
Власний СтатутЗагальні
Коефіцієнт
Коефі- КоефіціКоефіцікапітал ний капі- Зобов’язання активи
мультиплікацієнт єнт фінан- єнт участі
Рік
(млн.
тал (млн.
(млн. грн.)
(млн.
тора статутного надійсового
власного
грн.)
грн.)
грн.)
капіталу
ності
важеля
капіталу
К
СК
З
А
А/СК
К/З
З/К
К/А
2014
19213
14496
105328
124541
8,59
0,18
5,48
0,15
2015
7340
15537
151792
159133
10,24
0,05
20,68
0,05
2016
15740
15829
194867
210607
13,31
0,08
12,38
0,07
мальними значеннями. Вихід показників за межі
нормативних значень є тривожним сигналом у діяльності банку. Сукупність даних показників спрямована на оцінку рівня капіталізації, ліквідності, прибутковості банку.
Аналізуючи динаміку показників фінансової
стійкості АТ «Ощадбанк» можна зробити висновки,
що протягом 2014–2016 років коефіцієнт мультиплікатора капіталу має тенденцію до зросту і свідчить
про те, що банк є стабільним.
Коефіцієнт надійності у 2015 році суттєво зменшився в порівнянні з 2014 роком, що оцінюється негативно і свідчить про зменшення частки забов'язань,
покритих власним капіталом, але не став нижче
нормативного значення, яке становить ≥ 0,05. Разом

з тим, коефіцієнт фінансового важеля збільшувався,
що ще раз вказує на послаблення фінансової стійкості банку протягом 2015 року. У 2016 році коефіцієнт надійності зріс у порівнянні з попереднім роком,
а коефіцієнт фінансового важеля навпаки, що вказує
на посилення фінансової стійкості банку.
Висновки. Отже, фінансова стійкість є головною
умовою банку для здійснення своєї діяльності. Саме
вона є рушійним елементом побудови банківської
системи України в цілому. Провівши аналіз основних показників, які характеризують рівень фінансової стійкості АТ «Ощадбанк», можна стверджувати,
що рівень фінансової стійкості банку перебуває на
досить низькому рівні, що створює ризики для його
ефективного функціонування.
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Современный этап развития банковской системы Украины характеризуется усилением негативных тенденций.
Основным сдерживающими факторами развития банковского сектора является сложная экономико-политическая ситуация в стране, отрицательная динамика основных макроэкономических индикаторов, доминирующие девальвационные процессы. В условиях экономической нестабильности банковского сектора вопросы
оценки финансовой устойчивости банка приобретает особое значение. Рост банковских рисков ухудшает проблему сохранения финансовой устойчивости банка, превращая эту проблему в один из самых актуальных
теоретических и практических аспектов современной экономики. Поэтому возникает необходимость анализа
финансовой устойчивости банковских учреждений.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коэффициентный анализ, коэффициент надежности, коэффициент финансового рычага.
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The current stage of development of the banking system in Ukraine is characterized by an increase in negative trends.
The main constraining factors for the development of the banking sector is the difficult economic and political situation
in the country, negative dynamics of the main macroeconomic indicators, the dominant devaluation processes. In
the conditions of economic instability of the banking sector, the issues of assessing the bank’s financial stability
become particularly important. The growth of banking risks worsens the problem of preserving the financial stability
of the bank, turning this problem into one of the most topical theoretical and practical aspects of the modern economy.
Therefore, there is a need to analyze the financial stability of banking institutions.
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ,
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Сукупність заходів, пов’язаних із управлінням страховими ризиками, охоплює широке коло завдань,
які реалізуються на усіх етапах здійснення страхової діяльності: починаючи від прийняття ризиків
на страхування, їх контролю протягом дії договорів страхування до виплати страхових відшкодувань
у разі настання страхової події. Стаття присвячена вивченню особливостей, які пов’язані з управлінням страховими ризиками. Визначено основні етапи управління ризиками, що приймаються на страхування. Проведено дослідження основних методів управління страховими ризиками залежно від
особливостей формування фінансових джерел їх покриття. Крім того, було окреслено необхідність
використання системи ризик-менеджменту як сучасного напряму в управлінні страховими ризиками.
Ключові слова: страховий ризик, управління страховими ризиками, ризик-менеджмент, страхові
резерви, перестрахування, андерайтинг.

Постановка проблеми. Найбільший вплив на
функціонування страхових компаній мають ризики,
які обумовлені самою сутністю страхової послуги.
До таких ризиків відносять ті, що приймаються за
договорами страхування (страхові ризики). Таким
чином, ефективне управління страховими ризиками
та ризиками, які виникають під час провадження
страхової діяльності, є однією з найважливіших
умов забезпечення фінансової стійкості та рівня платоспроможності страхової компанії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перехід до ринкової економіки, економічні перетворення
в Україні створили середовище, в якому виник
інтерес до такої категорії, як ризик, а теоретичне
обґрунтування цього поняття, розкриття природи
його появи, класифікації та розробки системи заходів попередження або мінімізації його негативних
наслідків не тільки отримали свій подальший роз-
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виток, але й стали важливим інструментом ринкової
економіки [10, с. 545].
Ризик є передумовою виникнення страхових
відносин, без нього не існує страхування, бо без
ризику немає страхового інтересу. Особливе місце
в системі ризик-менеджменту страхових компаній займає управління ризиками, що приймаються
за договорами страхування, – страховими ризиками. Деякі теоретичні засади та практичні аспекти
управління ризиками у страхуванні знайшли своє
відображення у роботах таких вітчизняних дослідників, як В. Д. Базилевич, І. О. Бланк, М. С. Клапків, О. В. Козьменко, С. С. Осадець, Т. А. Ротова,
К. В. Шелехов та інші. Проте аналіз рівня дослідженості цієї теми показує, що окремі аспекти управління страховими ризиками, зокрема їх мінімізація,
до сьогодні залишаються невирішеними. Саме тому
виникає об’єктивна необхідність у подальшому
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вивченні та обґрунтуванні окремих питань, які стосуються окресленої нами теми [4, с. 321].
Формулювання цілей статті. Мета статті – розкриття особливостей управління прийнятими на
страхування ризиками, а також визначення можливостей мінімізації страхових ризиків за допомогою
застосування основних методів управління страховими ризиками.
Виклад основного матеріалу. Перш за все слід
зауважити, що страховий ризик – це певна подія,
в разі настання якої проводиться страхування. Вона
має ознаки ймовірності та випадковості. Страхується
той ризик, за яким можна оцінити ймовірність страхового випадку, визначити розмір збитку й обчислити ціну страхової послуги та можливу частку
страхового відшкодування. Ефективне управління
ризиками в процесі діяльності страхових компаній
передбачає систематизацію причин їх виникнення
з подальшою класифікацією ризиків у страховій
діяльності (табл. 1) [3, с. 480].
За таким підходом причини ризику у діяльності
страхових структур поділяються на внутрішні
і зовнішні. Внутрішні причини – це ті фактори
ризику, які походять із внутрішнього середовища
функціонування страховика і на які страхова компанія має безпосередній вплив. До таких чинників
належать умисні чи неумисні помилки працівників
компанії: андеррайтерів, актуаріїв, аварійних комісарів, страхових агентів тощо. Неправильно розрахований страховий ризик, опрацьована статистика
щодо вірогідності настання страхової події закладають помилки у подальші розрахунки та спричиняють виникнення різноманітних фінансових ризиків.
Неточності, допущені при оцінюванні рівня страхового ризику, який бере на себе компанія, призводять
до того, що сформовані нею страхові резерви можуть
виявитись у майбутньому неадекватними взятим на
себе зобов’язанням. Зовнішні фактори ризику є незалежними або майже незалежними від діяльності
страхової компанії. Їх вплив страховику складніше
попередньо виявити та проконтролювати. Зовнішні
ризикові чинники представлені діями конкурентів,

ділових партнерів-перестраховиків та страхувальників, страхових посередників; законодавчими,
політичними змінами, несприятливими чинниками
в інших сегментах фінансового ринку, зокрема банківського та інвестиційного [2, с. 1019].
Однак етапу прийняття ризику на страхування
передує процес андерайтингу. У страхуванні андерайтинг – комплексна діяльність страховика з ідентифікації, аналізу, оцінки ризиків та визначення
можливості страхування, вибору оптимального страхового покриття, перевірки відповідності ризиків
збалансованості страхового портфеля. Вітчизняні
страховики самостійно збирають інформацію про
всі попередні схожі ситуації, з’ясовують причини
ризику, які зіставляють із відомостями, що є у конкретному випадку. У світовій практиці страховики
формують бібліотеки договорів і страхових випадків, які слугують джерелом інформації при прийнятті рішень андерайтерами. Основним завданням
андерайтингу є відбір ризиків для формування збалансованого й рентабельного страхового портфеля
компанії. Саме на основі андерайтингу приймається
рішення про прийняття ризику на страхування.
Управління ризиками у страхуванні відрізняється
від управління ризиками в інших сферах бізнесу,
що зумовлено специфічністю діяльності. Загалом
управління ризиками – це сукупність процесів, які
пов’язані з ідентифікацією, аналізом ризиків і прийняттям рішення, що містить максимізацію позитивних і мінімізацію негативних наслідків настання
ризикових подій. Процес управління ризиками при
обґрунтуванні господарських рішень передбачає
виконання таких процедур: планування управління
ризиками; ідентифікацію ризиків; якісну оцінку
ризиків; кількісну оцінку; планування реагування на
ризики та моніторинг і контроль ризиків. Страхова
компанія має постійно стежити за зміною ризику
в тих чи інших галузях, вести відповідний статистичний облік, аналізувати й обробляти інформацію.
З цією метою страхові компанії використовують
систему управління ризиками, яка містить низку
різноманітних заходів організаційно- фінансового
Таблиця 1

Основні причини та види ризиків у страховій діяльності [3, с. 480]
Причини виникнення ризиків
Види ризиків у діяльності страховика
Внутрішні причини
Недостатність страхових резервів компанії для виконання Ризик банкрутства<¶>Ризик неплатоспроможності
нею договірних зобов’язань перед страхувальниками
Ризик неадекватності страхових платежів страхоПомилки в актуарних розрахунках
вого ризику
Ризик підвищення страхових виплат та збитковості
Умисні або неумисні помилки працівників компанії
роботи компанії
Зовнішні причини
Ризик підвищення страхових виплат та збитковості
Незаконні дії страхувальників
роботи компанії
Ризик невиконання страхових зобов’язань переНадійність перестраховиків
страховиками
Дії конкурентів, посилення конкурентної боротьби
Ризик неконкурентоспроможності страховика
Зміни в оподаткуванні страхової діяльності
Податковий ризик

73

# 5 (18) 2017
характеру, що дозволяє певною мірою передбачити
їхні наслідки та розмір збитку, який потрібно відшкодовувати. У західній страховій практиці управління ризиком визначається як «ризик-менеджмент».
Ризик-менеджмент – це сукупність послідовних
заходів антиризикової діяльності, застосування яких
має комплексний, системний характер і є фактором
підвищення надійності захисту від настання страхових випадків. Він базується на знанні стандартних прийомів управління ризиком, умінні швидко
і правильно оцінити конкретну економічну ситуацію. Ризик-менеджмент вважається найбільш
ефективною системою управління ризиками, яка
охоплює три послідовні етапи: – аналіз ризику; –
контроль за ризиком; – фінансування ризику. Аналіз
ризику – комплексна діагностика ризиків за допомогою різних методів: емпіричного, статистичного,
спостереження, документального обліку та інших.
Контроль за ризиком – призначений для часткового
або повного усунення ризиків при оптимальному
співвідношенні різних способів: усунення ризику,
зменшення, локалізації або поділу. Ризик можна
контролювати ще до самої події. Фінансування
ризику проводиться за рахунок створення страхових фондів, які формуються для здійснення виплат
при настанні страхових випадків. Наслідки останніх
виступають як знищення або часткове пошкодження
об’єкта страхування. Через це головним завданням
страхової компанії є сформувати страховий фонд,
який був би достатнім для виплати страхових сум
і страхового відшкодування. Таким чином, з урахуванням специфіки страхової діяльності, пов’язаної
з перерозподілом ризиків, застосування загальних
методів управління ризиками та організація процесу ризик-менеджменту в страхових компаніях
має низку особливостей. Одним із найважливіших
завдань підготовчого етапу управління страховими
ризиками є встановлення обґрунтованих розмірів
страхових тарифів. Ключова роль тарифної політики
в аспекті управління страховими ризиками полягає
у формуванні фінансового забезпечення страхової
компанії загалом та створенні необхідних обсягів
резервних фондів зокрема, що можуть бути використані для покриття збитків при настанні страхових подій. Обчислення розмірів страхових тарифів
здійснюється у страхуванні на основі застосування
методу актуарних розрахунків. Здійснення останніх передбачає формування калькуляції собівартості страхової послуги, визначення розміру страхового ризику та частки витрат на ведення страхової
справи. Іншим важливим інструментом регулювання
рівня збитків страховика від настання страхових
подій є встановлення верхньої межі (ліміту) відповідальності страхової компанії. Ця межа визначається
встановленою в договорі страхування страховою
сумою – сумою коштів, у межах якої страхова компанія зобов’язується здійснити сплату при настанні
страхового випадку [2, с. 1019].
Порядок управління ризиками, які приймаються
на страхування, у співвідношенні із загальними етапами ризик-менеджменту [4, с. 321]:
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1. Визначення видів ризиків, які приймаються на
страхування; розробка і затвердження правил страхування;
2. Андерайтинг (ідентифікація та комплексний аналіз ризиків – визначення джерел та факторів ризику,
оцінка ймовірності настання страхового випадку);
3. Розробка заходів щодо управління страховими
ризиками:
3.1 зменшення ризику;
3.2 збереження ризику;
3.3 передача ризику;
4. Реалізація заходів управління страховими
ризиками;
5. Контроль ризиків та оцінка ефективності
управління страховими ризиками (розрахунок фактичної частоти настання страхових подій; визначення рівня збитковості страхової суми).
Також одним із методів обмеження відповідальності страховика за переданими йому на страхування ризиками є встановлення франшизи – особливої умови у договорі страхування, що визначає
певну частину збитку, яка не буде відшкодовуватися
страховиком у разі настання страхового випадку.
Другий блок управлінських заходів безпосередньо
пов’язаний з вибором та реалізацією методів впливу
на ризики, прийнятих страховиком за договорами
страхування. Одним із методів зменшення страхових
ризиків на цьому етапі є проведення превентивних
заходів [8, с. 1006].
Методи управління страховими ризиками
[6, с. 598]:
1. Методи трансформації ризиків:
1.1. проведення превентивних заходів;
2. Методи фінансування ризиків:
2.1. формування резервних фондів;
2.2. перестрахування;
2.3. альтернативні інструменти управління страховими ризиками;
2.4. кредитування;
2.5. фінансування за рахунок поточного чи нерозподіленого прибутку.
Варто також зазначити, що в управлінні страховими ризиками надзвичайно важливим є фінансовий
аспект, який передбачає визначення та формування
фінансових джерел покриття потенційних чи фактичних збитків від реалізації прийнятих на страхування ризиків. У загальній теорії ризик-менеджменту
методи фінансування ризиків містять 3 основні
групи: самострахування, кредитування і передача
ризику. Використання кожного із названих методів
у діяльності страхових компаній має свої особливості. Так основним фінансовим джерелом покриття
збитків, завданих настанням страхових випадків, за
ризиками, що залишаються на власному утриманні
страхової компанії, є кошти страхових резервів.
Залучення кредитних ресурсів для відшкодування
збитків від реалізації страхових ризиків з точки зору
страхової компанії є небажаним явищем, оскільки
збільшує фінансові витрати страховика та негативно
впливає на фінансовий результат діяльності компанії. Виникнення потреби у позикових фінансових
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ресурсах для покриття поточних зобов’язань страховика може свідчити також про наявність недоліків у тарифній політиці або політиці управління
резервами страхової компанії. Максимальний обсяг
відповідальності страхової компанії за прийнятими ризиками, який вона здатна покрити за рахунок власних джерел фінансових ресурсів, є лімітом
власного утримання страховика. При визначенні
розміру цього показника страхові компанії повинні
враховувати низку факторів, основними серед яких
є: типи ризиків, прийнятих на страхування, та характеристика їх територіального розташування; обсяги
власних фінансових ресурсів страхової компанії
і отриманих нею страхових премій; рівень витрат,
пов’язаних із обслуговуванням ведення договорів
страхування тощо [10, с. 493].
Основним джерелом відшкодування збитків від
настання ризиків, залишених на власному утриманні
страхової компанії, є сформовані страхові резерви.
Вони становлять фонди фінансових ресурсів, створювані страховими компаніями з метою забезпечення гарантій виплат страхових відшкодувань
та страхових сум [3, с. 480].
Перестрахування як метод управління страховими ризиками є передаванням страховою компанією (цедентом) ризику виконання частини своїх
зобов’язань перед страхувальником іншій страховій
компанії – перестраховику (цесіонеру). При цьому
разом із переданою часткою страхового ризику страхова компанія сплачує перестраховику узгоджену
частину страхових премій, отриманих за відповідними договорами страхування. Цесіонер бере на
себе зобов’язання відшкодувати цеденту визначену
договором перестрахування суму в разі настання
страхового випадку. У процесі перерозподілу страхових ризиків, особливо що стосується катастрофічних та масових, важливу роль відіграють також страхові та перестрахові пули. Основними їх функціями
є консолідація фінансових ресурсів, забезпечення
фінансової стійкості страхових компаній – учасників
пулу та гарантування виконання їх зобов’язань перед
страхувальниками за визначеними катастрофіч-

ними, значними чи унікальними ризиками. Виникнення альтернативних інструментів передачі страхових ризиків було пов’язано з необхідністю пошуку
додаткових джерел фінансування катастрофічних
ризиків, для покриття яких обсягів страхового і перестрахового ринків є недостатніми. Кінцевим етапом
управління страховими ризиками є оцінка ефективності проведених заходів впливу на ризики, зокрема
розраховується низка показників, які характеризують частоту настання страхових випадків та частку
виплачених страхових відшкодувань у загальному
обсязі страхової суми [7, с. 12].
Висновки. Таким чином, сукупність заходів, які
пов’язані з управлінням страховими ризиками, охоплює широке коло завдань, що реалізуються на усіх
етапах здійснення страхової діяльності: починаючи
від прийняття ризиків на страхування, їх контролю
протягом дії договорів страхування до виплати страхових відшкодувань у разі настання страхової події.
Наявність ризику передбачає здійснення антиризикової діяльності, основними формами якої є компенсація, репресія, превенція. Антиризикова діяльність
реалізується у страховому захисті за допомогою створення та використання відповідних страхових фондів.
Ризики будь-яких видів підлягають управлінню, що
дозволяє певною мірою передбачити їхні наслідки, а
відтак – і фінансові витрати для відшкодування збитків. З метою управління відбором ризиків страхові
компанії використовують систему управління ризиками, яка містить низку різноманітних заходів організаційно-фінансового характеру, що дозволяє певною
мірою передбачити їхні наслідки та розмір збитку,
який потрібно відшкодовувати. При цьому провідна
роль в управлінні страховими ризиками має надаватися
методам фінансування ризиків, спрямованим на формування достатніх за обсягами джерел їх покриття. Такий
ефект забезпечують система андерайтингу та комплекс
заходів ризик-менеджменту з управління ризиками, що
прийняті на страхування. Крім того, важливість використання ризик-менеджменту у вітчизняній практиці
зазначено як один з перспективних напрямів розвитку
вітчизняного страхового ринку [5, с. 284].
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ПРИНЯТЫХ НА СТРАХОВАНИЕ
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Совокупность мероприятий, связанных с управлением страховыми рисками, охватывает широкий круг задач,
которые реализуются на всех этапах осуществления страховой деятельности: начиная от принятия рисков на
страхование, их контроля в течение действия договоров страхования к выплате страховых возмещений при
наступлении страхового события. Статья посвящена изучению особенностей, связанных с управлением страховыми рисками. Определены основные этапы управления рисками, принимаются на страхование. Проведено
исследование основных методов управления страховыми рисками в зависимости от особенностей формирования финансовых источников их покрытия. Кроме того, были обозначены необходимость использования
системы риск-менеджмента как современного направления в управлении страховыми рисками.
Ключевые слова: страховой риск, управления страховыми рисками, риск-менеджмент, страховые резервы,
перестрахование, андеррайтинг.

RISK MANAGEMENT PROCEDURE APPLICABLE TO INSURANCE
Malyuk K.O.
Student
Kharkiv National University of Building and Architecture
The set of measures related to the management of insurance risks covers a wide range of tasks that are implemented
at all stages of the insurance business: from taking risks to insurance, their control during the validity of insurance
contracts before payment of insurance claims in the event of an insured event. The article is devoted to the study
of the features associated with the management of insurance risks. The basic stages of risk management, which are
accepted for insurance, are determined. The research of the basic methods of management of insurance risks depending
on features of formation of financial sources of their coverage is carried out. In addition, the necessity of using the risk
management system as a modern direction in the management of insurance risks was outlined.
Keywords: insurance risk, insurance risk management, risk management, insurance reserves, reinsurance,
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Сучасний етап розвитку кредитного ринку України характеризується системними диспропорціями,
які негативно впливають на стабільність банківської системи та стримують економічний розвиток.
З метою зниження кредитного ризику і вдосконалення роботи банків щодо забезпечення банківських
позик у статті присвячені актуальні питання управління кредитним ризиком банківських установ. Розкрито сутність ризику як банківської та економічної категорії, продемонстровано взаємопов’язаність
ризиків різних категорій та доведено необхідність удосконалення процесу управління кредитним
ризиком банку. Проаналізовано методичні підходи до кількісного аналізу кредитного ризику банку.
Визначено фактори впливу на рівень кредитного ризику банку. Проведено оцінку кредитного ризику,
запропоновано шляхи удосконалення кредитного ризик-менеджменту банку.
Ключові слова: кредити, кредитний портфель, кредитний ризик, ризик-менеджмент банку, методи
управління кредитним ризиком.

Постановка проблеми. У сучасних умовах функціонування банківської системи України однією
з найважливіших проблем, пов’язаних із реалізацією
кредитних послуг комерційних банків, залишається
проблема побудови ефективної системи управління
кредитними ризиками. Попри чималий досвід реалізації цього завдання, який опирається на ґрунтовні наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, як
показує практика, система досі потребує подальших
досліджень і подальшої реформації, з метою підвищення ефективності управління кредитним ризиком.
Банки відіграють вирішальну роль у системі фінансового посередництва, і через це вони повинні не
тільки діагностувати потенційні загрози, але й мати
відповідний механізм нейтралізації їх негативного
впливу. Вивчення видів банківських ризиків, причин
їх виникнення та методів управління є вкрай необхідним для банківської системи. Адже саме від ступеня
ризику залежить розмір прибутку банку та його ліквідність. Вибір правильної методики оцінки ризиків
багато в чому допомагає банку зменшити витрати на
непередбачувані ситуації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Загальну характеристику та класифікацію банківських
ризиків подано у працях С. Братанович, І. Бурденко,
Н. Валенцевої, Х. Грюнінга, У. Деволда, О. Дзюблюк,
Г. Дріза, М. Савлука. Специфіці кредитного ризику
присвячено роботи Е. Альтмана, В. Вітлінського,
С. Герасименка, А. Єріної, В. Ковальова, В. Лахтінової,
О. Шеремета; джерела виникнення ринкових ризиків,
аналіз методів їх оцінки та інструментів управління
вивчали Г. Коробова, В. Кротюк, О. Куценко, Г. Лаврушіна, Дж. Синки, Ф. Сондерс, С. Савлук. Потрібно
сказати, що методи управління ризиками постійно
розвиваються і вдосконалюються, з’являються нові
види. Тому ці питання можуть потребувати доопрацювань у майбутньому.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз
методичних підходів до кількісного аналізу кредит-

ного ризику банку, проведення оцінки кредитного
ризику банку та внесення пропозицій щодо удосконалення кредитного ризик-менеджменту банку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Кредитний ризик банку – це міра (ступінь) невизначеності щодо виникнення небажаних подій під
час здійснення фінансових угод, суть яких полягає
в тому, що контр-агент банку не зможе виконати взятих на себе за угодою зобов’язань, і при цьому не
вдасться скористатися забезпеченням повернення
позичених коштів [1, с. 55]. Оперуючи поняттям кредитного ризику комерційного банку, потрібно розрізняти такі терміни:
1) кредитний ризик щодо кредитної угоди – ймовірність того, що позичальник (боржник) не зможе
виконати свої зобов’язання перед банком щодо
повернення боргу згідно з умовами договору (угоди),
при цьому банку не вдасться своєчасно і в повному
обсязі скористатись забезпеченням позики для
покриття можливих втрат;
2) портфельний кредитний ризик – середньозважена величина ризиків щодо всіх угод кредитного
портфеля, де вагами виступають частки сум угод
у загальній сумі кредитного портфеля [3, с. 42].
Необхідно зазначити, що з кредитним ризиком
пов’язані не лише кредитні операції комерційного
банку, але й інвестиційні (формування портфеля
цінних паперів), гарантійні послуги, операції з деривативами, а також послуги кредитного характеру
(лізинг, факторинг тощо) [4, с. 16]. Кількісний аналіз
кредитного ризику банку здійснюється з використанням методу фінансових коефіцієнтів, статистичних
та експертних методів. Метод фінансових коефіцієнтів полягає у розрахунку відносних показників, які
характеризують підприємство з погляду на стан його
ліквідності, рентабельності та фінансової стійкості,
та порівнянні їх з нормативними (критеріальними)
значеннями. Водночас за наявності переваг цей
метод має певні недоліки. Зокрема, не завжди можна
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зробити однозначний висновок про те, наскільки
кредитоспроможним є позичальник, оскільки значення одних його коефіцієнтів відповідають нормативним, а значення інших – ні [1, с. 54].
Однак використання згаданих моделей у вітчизняній банківській практиці є необґрунтованим, тому
варто побудувати аналогічні класифікаційні моделі,
які відповідатимуть реаліям вітчизняної економіки.
За останні роки набули поширення ще дві категорії
моделей оцінки кредитного ризику. Перша категорія – структурні моделі (structural models), що ґрунтуються на дослідженнях Р. Мертона. Кредиторська
заборгованість і капітал у рамках цього підходу розглядаються як вимоги, що можуть бути звернені на
вартість фірми. При цьому для визначення справедливої ціни застосовують теорію ціноутворення опціонів. Друга категорія моделей – моделі скорочених
форм (reduced form models) – широко використовується у фінансовій інженерії [1, с. 57].
Серед статистичних методів оцінок кредитного
ризику доцільно виокремити метод дискримінантного аналізу, який дає змогу розбивати позичальників на класи. Зокрема, за допомогою цього методу
можна побудувати класифікаційні моделі для прогнозування результатів кредитної угоди (виконає
позичальник умови чи ні). У міжнародній банківській практиці найбільш відомими з таких моделей
є Z-модель Альтмана, модель Фулмера, які використовуються для прогнозування банкрутства підприємства, і модель нагляду за кредитами Чессера [2, с. 5].
Статистичні методи оцінки кредитного ризику
потребують наявності значного масиву даних, яких
може просто не бути. Тому через нестачу чи відсутність інформації здебільшого доводиться застосовувати експертні методи [9 c. 233].
Суть експертних методів полягає в обробці
суджень досвідчених фахівців банківської справи
щодо ймовірності виникнення різних значень збитків або тієї чи іншої несприятливої (небажаної) події
в процесі банківської діяльності. Одним із наочних
прикладів оцінки кредитного ризику експертними
методами є рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальника, які є досить поширеними
у вітчизняній банківській практиці [2, с. 4].
Дослідимо
склад
кредитного
портфеля
ПАТ КБ «Приватбанк» (табл. 1).
Як свідчать дані табл. 1, протягом досліджуваного періоду існувала чітка тенденція щодо підви-

щення обсягів кредитування ПАТ КБ «Приватбанк».
Так, станом на 2014 р. обсяг виданих банком кредитів складав 113 213 млн. грн., станом на 2015 р. –
133 604 млн. грн., станом на 2016 р. – 159 173 млн. грн.
У структурі активів ПАТ КБ «Приватбанк» кредити
займають найбільшу питому вагу і забезпечують
отримання ним більшої половини усіх доходів. Кредитні операції є високодохідними, але й водночас
зростання частки кредитних вкладень у загальному
обсязі активів свідчить про підвищення ризиковості
діяльності банку загалом [6, с. 25].
Протягом всього досліджуваного періоду відбувалося підвищення обсягів кредитування банківською
установою, що є позитивним явищем, адже кредитування – головне джерело отримання прибутку
банком. Найбільше зростання обсягів кредитування
банком спостерігалося станом на 31 грудня 2016 р.
Динаміка кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» за досліджуваний період наведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка кредитного портфеля ПАТ КБ
«Приватбанк» станом на 2014–2016 рр. [6]
Дивлячись на рис. 2, можна побачити, що найбільшу питому вагу у кредитному портфелі банку
займають кредити юридичним особам (84%
від загального обсягу наданих кредитів), а найменшу – споживчі кредити фізичним особам (1%).
Така висока питома вага кредитування юридичних
осіб банківською установою свідчить про задовільну
структуру кредитного портфеля з точки зори галузевої диверсифікації.
Аналіз структури кредитів за видами економічної діяльності дає змогу визначити галузеву диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою. Для цього розраховується питома вага
вкладених в окремі галузі позик загалом за коротко-

Таблиця 1
Склад кредитів в кредитному портфелі ПАТ КБ «Приватбанк» за 2014–2016 рр. (тис. грн.) [6]
Темпи змін,
№
Найменування статті
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2014 / 2016, %
1 Кредити, що надані юридичним особам
108 210 000 124 080 000 149 113 000
38
2 Кредити фізичним особам (кредитні картки)
16 065 000 21 900 000 22 092 000
38
3 Іпотечні кредити фізичних осіб
3 637 000
3 373 000
5 228 000
44
4 Кредити фізичним особам (споживчі кредити)
1 072 000
710 000
171 000
-84
5 Інші кредити, що надані фізичним особам
1 307 000
947 000
1 141 000
-13
6 Резерв під знецінення кредитів
-18 937 000 -20 616 000 -21 541 000
14
7 Усього кредитів за мінусом резервів (тис. грн.)
113 213 000 133 604 000 159 173 000
41
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строковими та довгостроковими позиками, а також
у динаміці. Галузева диверсифікація кредитних
вкладень повинна сприяти розвитку пріоритетних
галузей народного господарства [5, с. 10].
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Рис. 2. Структура кредитного портфеля
ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 31 грудня
2016 р. [6]
Структурний аналіз проводиться для визначення
надмірної концентрації кредитних операцій в одному
сегменті, що підвищує ступінь кредитного ризику.
Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля
створює певні труднощі в управлінні позиковими операціями та може стати причиною банкрутства банку,
тому зарубіжні комерційні банки визначають для себе
межі вкладення ресурсів у певний сегмент, тобто
застосовують метод лімітування [7, с. 20–25].
Виходячи з даних табл. 2, можна зробити висновки, що загалом у 2016 р. збільшилися кредити за
всіма видами економічної діяльності, а на сільське
господарство у 2016 р. кредити збільшилися вдвічі,
тобто на 103% відносно 2014 р.

У складі торгівлі нафтопродуктами розкриті кредити та аванси клієнтам у сумі 40 603 мільйона гривень, або 22% від загальної суми кредитів та авансів клієнтам (у 2015 р. – 42 510 мільйонів гривень,
або 26%), видані компаніям, які займаються гуртовою та роздрібною торгівлею бензином, нафтою
та нафтопродуктами. Ці компанії складають єдину
систему постачання, тому кредитний ризик за цими
кредитами є, згідно з оцінками керівництва, нижчим
внаслідок такої системи.
Станом на 31 грудня 2016 р. кредити, видані цим
компаніям в Україні, у сумі 39 533 мільйона гривень
(у 2015 р. – 42 016 мільйонів гривень) були забезпечені запасами нафти, газу та нафтопродуктів, а також
корпоративними правами на частки (акції) в акціонерному капіталі позичальників та їхніх поручителів
заставною вартістю 39 671 мільйон гривень (у 2015 р. –
38 628 мільйонів гривень). У січні 2016 р. після закінчення звітного року за цими кредитами було одержано
додаткове забезпечення у вигляді запасів нафтогазових
продуктів вартістю 852 мільйона гривень.
У складі промислового виробництва та хімічної
промисловості розкриті кредити та аванси клієнтам у сумі 17 246 мільйонів гривень (у 2015 р. –
12 628 мільйонів гривень), видані компаніям, які
об’єднані в одну структуру, але які виробляють
та реалізують різноманітну продукцію на ринках
Західної, Центральної та Східної Європи. Споживачами цієї продукції є компанії, які працюють у харчовій промисловості на вказаних ринках. Станом
на 31 грудня 2016 р. кредити, видані цим клієнтам,
були забезпечені майновими правами заставною
вартістю 18 673 мільйона гривень (у 2015 р. –
17 482 мільйона гривень) [6, с. 18].
Загальна
сума
кредитів
найбільшим
10 клієнтам «Приватбанку» (далі – Банк) на
Таблиця 2

Склад кредитів за видами економічної діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» [6]
Вид економічної діяльності
Торгівля нафтопродуктами
Кредити фізичним ос.
Сільське господарство, сільськогосподарське
машинобудування, харчова промисловість
Виробництво феросплавів та торгівля ними
Промислове виробництво, хімічна промисловість
Комерційна діяльність, фінансові операції,
торгівля цінними паперами
Авіаперевезення
Гірськолижний курорт, туризм, футбольні
клуби
Будівництво нерухомості
Підприємства малого та середнього бізнесу
(МСП)
Інше
Всього кредитів та авансів клієнтам, загальна
сума

тис. грн
36526000
22724000

%
27
17

тис. грн
42510000
27724000

%
27
17

тис. грн
40603000
29273000

Темп змін,
2013/2015
% тис. грн
22
11
16
29

10787000

8

17029000

11

21872000

12

103

15408000

12

18649000

12

24807000

14

61

14407000

11

16312000

11

21408000

12

49

8532000

6

7058000

5

10744000

6

26

6052000

5

5508000

4

9411000

5

56

6079000

5

4678000

3

6780000

4

12

5338000

4

5951000

4

6690000

4

25

1216000

1

2318000

2

2075000

1

71

5080000

4

6483000

4

7051000

4

39

2014 р.

2015 р.

2016 р.

132150000 100 154220000 100 180714000 100

37
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31 грудня 2016 р. складала 32 548 мільйонів гривень
(на 31 грудня 2015 р. – 16 427 мільйонів гривень), або
18% від загальної вартості кредитного портфеля (на
31 грудня 2015 р. – 11%). Резерв за цими кредитами
становить 4 455 мільйонів гривень (на 31 грудня
2015 р. – 2 524 мільйона гривень).
Станом на 31 грудня 2016 р. у Банку було 6 позичальників (на 31 грудня 2015 р. – 1 позичальник) із
загальною сумою виданих їм кредитів, яка перевищує
10% чистих активів банку, або 2 450 мільйонів гривень (на 31 грудня 2015 р. – 2 254 мільйона гривень).
Загальна сума цих кредитів становила 25 414 мільйонів гривень (на 31 грудня 2015 р. – 4 077 мільйонів гривень), а сума сформованого резерву щодо
цих компаній – 3 125 мільйонів гривень (у 2015 р. –
929 мільйонів гривень).
Станом на 31 грудня 2016 р. іпотечні кредити
у сумі 256 мільйонів гривень (на 31 грудня 2015 р. –
175 мільйонів гривень) були надані у заставу як забезпечення випущених іпотечних облігацій. Станом на
31 грудня 2016 р. кредити, видані ста одинадцяти
юридичним особам-позичальникам Банку, у загальній сумі 49 231 мільйон гривень були надані у заставу

як забезпечення кредиту рефінансування від НБУ
(на 31 грудня 2015 р. – нуль).
З рис. 3 ми бачимо, що найбільшу питому вагу
у загальному обсязі виданих кредитів займає галузь
торгівлі нафтопродуктами – 22%, а найменшу займає
галузь підприємств малого та середнього бізнесу – 1%.
Кредитна політика банку, виходячи з даних аналізу галузевої структури наданих кредитів та з урахуванням механізму управління кредитним портфелем
банку, має забезпечити більш рівномірний розподіл кредитних вкладень між галузями національної економіки, що приведе до підвищення диверсифікації кредитів та зниження кредитного ризику.
Як активний учасник ринку банківських операцій
Банк має значну концентрацію кредитного ризику,
пов’язаного з іншими фінансовими організаціями.
Загальна сукупна оціночна сума кредитного ризику,
пов’язаного з фінансовими організаціями, складає
49 735 мільйонів гривень (у 2015 р. – 50 908 мільйонів гривень) і включає грошові кошти та їх еквіваленти, заборгованість інших банків та загальну суму
до отримання від похідних фінансових інструментів
за такими операціями, як своп, форвард та спот [6].

Рис. 3. Динаміка кредитів за видами економічної діяльності
ПАТ КБ «Приватбанк», 2016 р. [6]
Таблиця 3
Нормативи кредитного ризику, 2014–2016 рр.
Нормативи
Поточна ліквідність, %
Максимальний розмір кредитного ризику на
одного контрагента, %
Великі кредитні ризики, %
Максимальний розмір кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдеру, %
Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, %
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2014 р. 2015 р. 2016 р.

Відхилення
2015 р. 2016 р.
5,32
-6,15

Нормативні
показники
Не менше 40%

84,74

90,06

83,91

12,19

10,32

20,23

-1,87

9,91

Не більше 20%

12,19

10,32

174,13

-1,87

163,81

Не більше 800%

3,86

4,18

1,83

0,32

-2,35

Не більше 2%

6,15

4,70

3,94

-1,45

-0,76

Не більше 10%
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Окремі показники діяльності банку за
2014–2016 рр., а саме нормативи кредитного ризику,
можна розглянути в табл. 3.
Норматив максимального розміру кредитного
ризику на одного контрагента встановлюється
з метою обмеження кредитного ризику, що виникає
внаслідок невиконання окремими контрагентами
своїх зобов’язань, який дорівнює у 2016 р. 20,23%,
що на 9,91% більше, ніж у 2015 р. Норматив великих
кредитних ризиків встановлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим
контрагентом або групою пов’язаних контрагентів. Він знаходиться в межах дозволеного і складає
у 2016 р. 174,13%. Норматив максимального розміру
кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному
інсайдеру, встановлюється з метою обмеження
ризику, який виникає під час здійснення операцій
з інсайдерами, що може призвести до прямого або
непрямого впливу на діяльність банку. Цей норматив
у 2016 р. дорівнює 1,83%, що не перевищує оптимального значення. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств,
наданих інсайдерам, встановлюється з метою обмеження сукупної суми всіх ризиків щодо інсайдерів.
Максимальний сукупний розмір кредитів, гаран-

тій та поручительств, наданих інсайдерам, складає
3,94% у 2016 р., що на 6,06% менше нормативного
значення [8, c. 233].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, у процесі
дослідження кредитного портфеля було виявлено
дещо неоптимальну його структуру в розрізі ступенів ризикованості за кредитними операціями
та галузевою структурою. Тому пропонуємо вжиття
таких заходів:
1) звернути увагу на кредитну політику в розрізі формування кредитного портфеля, а можливо,
й переглянути її;
2) регулярно проводити аналіз ринків вкладення
кредитних ресурсів;
3) вдосконалити процес визначення основних
категорій клієнтів, з якими працює банк і які можуть
забезпечити максимальну прибутковість кредитних
операцій за визначеного рівня кредитного ризику;
4) оптимізувати управління кредитним портфелем з метою диверсифікації кредитного ризику і підтримки необхідного рівня ліквідності;
5) переглянути умови кредитування для суб’єктів
різних клієнтських сегментів і позичальників з різною оцінкою фінансового стану, кредитної історії.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНыМ РИСКОМ В БАНКЕ
Матосова Д.В.
студентка
Харьковского национального университету строительства и архитектуры
Современный этап развития кредитного рынка Украины характеризуется системными диспропорциями, которые негативно влияют на стабильность банковской системы и сдерживают экономическое развитие. С целью
снижения кредитного риска и совершенствования работы банков по обеспечению банковских займов в статье
посвященные актуальные вопросы управления кредитным риском банковских учреждений. Раскрыта сущность риска как банковской и экономической категории, продемонстрировано взаимосвязанность рисков различных категорий и доказана необходимость усовершенствования процесса управления кредитным риском
банка. Проанализированы методические подходы к количественному анализу кредитного риска банка. Определены факторы влияния на уровень кредитного риска банка. Проведена оценка кредитного риска, предложены пути совершенствования кредитного риск-менеджмента банка.
Ключевые слова: кредиты, кредитный портфель, кредитный риск, риск-менеджмент банка, методы управления кредитным риском.

MANAGEMENT OF CREDIT RISK IN THE BANK
Matosova D.V.
Student
Kharkiv National University of Construction and Architecture
The current stage of development of the Ukrainian credit market is characterized by systemic imbalances that negatively
affect the stability of the banking system and hamper economic development. In order to reduce credit risk and improve
banks performance in providing bank loans, the article deals with topical issues of credit risk management of banking
institutions. The essence of risk as banking and economic category is revealed, interconnectedness of risks of different
categories is demonstrated and the need to improve the bank credit risk management process is proved. Analyzed
the methodological approaches to quantitative analysis of the credit risk of the bank. The factors impact on the credit risk
of the bank. The estimation of credit risk and suggested ways to improve credit risk management of the bank.
Keywords: credit, credit portfolio, credit risk management of the bank, methods of credit risk management.
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МИТНІ ПЛАТЕЖІ ЯК СКЛАДОВА ДОХОДІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Молчанова А.Ю.
студентка
Харківського торговельно-економічній інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Розкрито зміст та значення митних платежів у формуванні доходів державного бюджету та функції митного оподаткування. Проаналізовано доходи від зовнішньоекономічної діяльності у формуванні доходів Державного бюджету України та визначено динаміку донарахувань за результатами
контролю митницями Державної фіскальної служби України за 2013–2016 роки, вказано напрями
їх удосконалення.
Ключові слова: митні платежі, мито, митна вартість.

Постановка проблеми. Доходи державного
бюджету забезпечують соціально-економічний розвиток країни як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях, а також надає фінансову підтримку
населенню. Тому, формування дохідної частини
бюджету є важливим видом діяльності будь-якої
держави. Митні платежі є частиною податкової системи держави, а отже митно-тарифне регулювання
має безпосередній вплив на наповнення державного
бюджету. Для України є актуальним питання розвитку системи митного оподаткування, оскільки відсоток митних платежів у структурі податкових надходжень Державного бюджету України становить
близько 4%. Разом з тим мито виконує важливу роль
як інструмент захисту національних товаровиробників. Таким чином, дослідження місця мита в системі регулювання зовнішньоекономічної діяльності
є досить актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема регулювання зовнішньоекономічної діяльності
за допомогою митних платежів є предметом наукових
праць багатьох вітчизняних вчених. Дослідженням
питань митних платежів в українському митному
законодавстві займалися такі науковці як: І. Г. Бережнюк, А. Д. Войцещук, С. С. Гасанов, О. П. Гребельник, Т. І. Єфименко, Н. І. Злепка, А. А. Мазаракі,
Т. В. Мельник, Л. Л. Тарангул та інші. В наукових
роботах надається оцінка ролі мита та митного регулювання у формуванні доходів державного бюджету
України. Разом з тим, процес митного регулювання
є складним і охоплює основні фактори економічного
зростання України, що потребує постійного моніторингу даного процесу. Крім того, в сучасних умовах
удосконалення митного регулювання ускладнюється
посиленням інтеграційних процесів. Існує велика
кількість наукових праць за даною темою, проте
питання щодо вдосконалення інструментів податкового регулювання залишається невирішеним.
Постановка завдання. Дослідження ролі мита
та його взаємозв’язку у процесі регулювання зовнішньоекономічної діяльності держави та пошук шляхів
удосконалення системи митних платежів України.

Виклад основного матеріалу. Мито відноситься
до одного із найдавніших та основних інструментів регулювання зовнішньоторговельної політики
є мито. Перші згадки про мито з’явилися в часи
рабовласництва. Тоді митні податки утримувалися
з купців при в’їзді в місто за право торгувати. За часів
Середньовіччя, з’явилися нові види мита – плата
за користування коморами, низка платежів за ввіз,
вивіз, транзит товарів через певні феодальні володіння, механізм фіскального адміністрування яких
не був чітко визначеним, а самі платежі не набули
стабільного характеру і в більшості випадків нараховувалися при певних особливих обставинах. Цим
податком обкладаються товари й інші предмети,
увезені на митну територію країни, чи вивозяться за
межі даної країни [1, с. 70]. Згідно із ст. 9 Податкового кодексу України мито відноситься до загальнодержавних податків [2].
В сучасних умовах митна політика держави відіграє визначну роль у розвитку зовнішньоекономічних відносин. Досконало побудована податкова
систему у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
її структура здійснюють значний вплив на функціонування економіки в цілому, і на всі макроекономічні
показники розвитку та підприємницьку діяльність
юридичних і фізичних осіб.
Економічна роль митних платежів полягає у тому,
що впливаючи на ціну товару та відмежовуючи національний ринок від світового, підвищуючи рівень
цін на товари, мито активно впливає на конкурентоспроможність товару, що позначається і на рівні
накопичення капіталу, темпах розвитку, нормах
прибутку в окремих галузях економіки, нівелюючи
різницю, яка склалася в міжнародних і національних умовах виробництва. Можна виділити наступні
функції функцій мита:
– захисна – передбачає формування бар’єрів,
що перешкоджають проникненню товарів на митну
територію країни. Митний тариф за своєю суттю
виконує захисну функцію навіть тоді, коли вітчизняна продукція не вступає в пряму конкуренцію
з іноземними товарами;
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– фіскальна – формує доходну частину державного бюджету. Застосування митних платежів завжди
виконує фіскальну функцію, оскільки митний тариф
завжди є податком;
– регулятивна – формує раціональну структуру
експорту та імпорту. За допомогою мита держава
може здійснювати контроль над обсягами і характером товаропотоку, тобто стимулювати рух товарів
або навпаки;
– політична – здійснює економічний тиск на інші
держави чи надає їм митні пільги. Держава стосовно
інших країн застосовує економічні заходи, з боку
яких, у свою чергу, можлива відповідь за принципом
«дія-протидія». Це є однією із форм міжнародної
економічної взаємодії.
Після отримання 16 травня 2008 р. статусу члена
СОТ Україна приєдналася до системи правил міжнародної торгівлі, які у значній мірі відносяться до
сфери захисту на внутрішньому на зовнішньому
ринках. Це означає, що захист національних товаровиробників повинен здійснюватися відповідно до
вимогам і правилам СОТ. В системі правової бази
СОТ до основних інструментів, які використовуються з метою захисту національних товаровиробників на внутрішньому за зовнішньому ринках відносять: тарифне регулювання, технічні регламенти

та нормативи, санітарні та фітосанітарні заходи,
внутрішні податки, захист прав інтелектуальної
власності; використання інструментів торговельного
захисту (антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні
та загальні захисні заходи) тощо [3].
В сучасних умовах економіка України характеризується високим рівнем відкритості (понад 100%).
При цьому імпорт товарів та послуг займає значну
частину внутрішнього ринку. Питома вага імпорту
у валовому внутрішньому продуктів в 2016 р. становила 56,4%. За окремими групами товарів, імпорт
складає понад 60%. Так, за даними таблиці «Витративипуск» України за 2015 рік в основних цінах у 2015 р.
частка імпорту у виробництві коксу та коксопродуктів становила 65,0%, виробництво автотранспортних
засобів – 64,4%. Негативні процеси, що відбуваються
в Україні, вимагають такого механізму державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який
би враховував особливості національної економіки.
Оскільки, національна промисловість України з її
застарілими виробничими факторами ще не в змозі
конкурувати з дешевими і більш якісними товарами,
які виробляються за кордоном за допомогою більш
сучасних технологій, з вищим рівнем організації
виробництва. Без захисту національної економіки на
етапі формування економічної системи, наповнення

Рис. 1. Надходження ввізного мита до Державного бюджету України 2015 р.
Таблиця 1
Роль мита у формуванні доходів державного бюджету України
Показники
Митні платежі, всього, млн грн
В тому числі:
ввізне мито
вивізне мито
Податкові надходження, млн грн
Питома вага митних платежів у податкових надходженнях державного бюджету, %
Співвідношення мита до імпорту, %

2013 р.
13342,5

2014 р.
12608,7

2015 р.
40300,8

2016 р.
20371,0

13264,6 12388,6 39881,0 20001,3
77,9
220,1
419,8
369,7
353968,1 367511,9 507635,9 650781,7
3,8

3,4

7,9

3,1

1,6

1,5

3,7

1,5

Розраховано за: Доходи Зведеного бюджету України / Державна казначейська служба України. – Електронний ресурс. –
Режим доступу http://www.treasury.gov.ua
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Рис. 2. Надходження ввізного мита до Державного бюджету України
2016 р.
ринку дешевими імпортними товарами зумовлює
скорочення національного виробництва і навіть знищення деяких його видів, що спричиняє скорочення
робочих місць, зростання безробіття, загрожує національній економічній безпеці, міжнародному престижу країни, її культурі і традиціям.
Митне оподаткування відіграє важливу роль
у регулюванні економічних і соціальних процесів
держави, оскільки уряд завжди має збалансовувати внутрішні й зовнішні інтереси країни. З метою
дослідження впливу митного оподаткування на формування дохідної частини державного бюджету,
потрібно спочатку проаналізувати формування доходів Державного бюджету України за рахунок доходів
від зовнішньоекономічної діяльності та визначити
їх вплив на загальний результат бюджетних періодів
2013–2016 рр. (табл. 1).
Як свідчать дані табл. 1, основний обсяг надходжень забезпечує ввізне мито. Його частка
в загальному обсязі митних надходжень складала за досліджуваний період 98,2–99,2%. Розмір
митних платежів досягнув найбільшої величини
у 2015 р. Частка мита в податкових надходжень Зведеного бюджету України становила 7,9%. Посилення
кризових явищ в українській економіці, девальвація
національної валюти негативно вплинула на обсяг
митних надходжень, обсяг яких у 2016 р. скоротився
майже вдвічі.
Скорочення
обсягів
зовнішньоекономічної
діяльності у значній мірі вплинули на структурні
зрушенні у обсягах надходжень від ввізного мита
(рис. 1, рис. 2).
Серед видів переважають мито на товари, які ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності. В той
же час у 2016 р. питома вага надходжень мита за товари,
які ввозяться суб’єктами господарювання, скоротилася
з 65% у 2015 р. до 50% у 2016 р. Частка компенсаційного мита є незначною і не перевищує 0,01%.

Основним завданням митниць, яке знаходиться на
постійному контролі керівництва Державної фіскальної служби України, є безумовне виконання бюджетних
завдань та збільшення надходжень митних платежів до
Державного бюджету України. Додатковими резервами
наповнення бюджету є: достовірність декларування
товарів та їх правильна класифікація; посилений контроль за наданням податкових пільг, їх цільовим використанням; посилений контроль за оформленням товарів,
на які встановлено нульову ставку ввізного мита; правильність визначення країни походження товарів.
Важливим завданням митної політики держави
є визначення факторів, які зробили вирішальний вплив
на зміну доходів від ввізного мита. На обсяг надходжень від мита впливає два основних фактора: обсяг
імпорту та рівень митного оподаткування. Вплив факторів на зміну митних надходжень оцінювався нами
за допомогою індексного аналізу. Для оцінювання
результативності митного контролю проведемо аналіз
впливу факторів на динаміку надходження ввізного
мита періодів 2014–2016 рр. (табл. 2).
Таблиця 2
Вплив факторів на динаміку надходження
ввізного мита
Показники
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Ввізне мито всього 12388,6 39881,0
20001,3
Імпорт
826764,0 1083438,0 1323127,0
Рівень митного опо1,5
3,7
1,5
даткування, %
Зміна (приріст +;
зменшення –) ввіз-897,5
27492,4
-19879,7
ного мита
За рахунок:
зміни імпорту
1054,6
3846,1
8822,9
зміни митного опо- -1952,1 23646,3
-28702,6
даткування

85

# 5 (18) 2017
Як свідчать дані, основним фактором зменшення
обсягу надходжень від ввізного мита у 2014 р.
та у 2016 рр. стало зниження рівня митного оподаткування. За рахунок збільшення імпорту обсяг
ввізного мита у 2016 р. зріс на 8,8 млрд грн. В той
же час за рахунок зниження митного оподаткування
обсяг ввізного мита зменшився на 28,7 млрд грн.
В той час у 2015 р. обидва фактори позитивно вплинули на розмір ввізного мита. Таким чином, різке
зменшення рівня митного оподаткування ввезених
товарів стало головною причиною скорочення митних платежів у 2016 р.
Постійна зміна умов зовнішньоекономічної конкуренції, ринкової кон’юнктури зумовлюють зміни
в системі митних тарифів. Вітчизняними вченими
розроблено відповідний алгоритм оптимізації ставок імпортного мита на період лібералізації та становлення національного Митного тарифу. Останній
включає такі етапи:
– визначення теоретичної ставки на основі різниці світових та вітчизняних цін на конкретний вид
товару;
– коригування теоретичної ставки мита з урахуванням протекційної дії інших митних податків
та резервів зменшення торговельної надбавки
у структурі ціни товару до рівня, що відповідає міжнародній практиці;
– визначення безпечного митного коридору на
базі скоригованої теоретичної ставки, у межах якого
доцільно встановлювати імпортний тариф, виходячи
з виду товару;
– встановлення перспективної оптимальної
ставки мита з урахуванням міжнародних домовленостей та зобов’язань України щодо рівня митного
тарифу на даний вид товару та вітчизняних реалій;
– запровадження оптимальної ставки мита на
даний вид товару у випадку, коли це можна здійснити в один прийом, або розробка і реалізація програми поступового приведення діючої ставки мита
до визначеного рівня, якщо діюча ставка значно відрізняється від оптимальної.
Економічна ситуація, яка зараз склалась в Україні, значно ускладнює інвестиційну діяльність. Будьякий інвестор планує вкласти свої кошти з розрахунком на майбутній результат і повинен бути впевненим
Література:

у надійності операцій, які планує здійснити. Впродовж останніх кількох років, обсяги залучених іноземних інвестицій в економіку нашої країни не відповідають тому рівню, який реально потрібен нашій
економіці. Світовий досвід свідчить, що без залучення іноземних інвестицій, не маючи доступу до
сучасних технологій, під час постійного посилення
впливу процесів глобалізації країнам важко вийти
на достатньо високий економічний рівень розвитку.
Залучення інвестиційних ресурсів – одна з найважливіших умов успішного розвитку економіки країни.
Тільки завдяки інтенсивним інвестиційним потокам
можна підвищити ефективність функціонування
української економіки.
Основою технічною модернізації економіки
України повинно стати машинобудування. Проте
рівень зносу в галузі сягає понад 50%. Так, за даними
Державної служби статистики України рівень зносу
підприємств з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції у 2016 р. склав 61,8%,
з виробництва електричного устаткування – 53,2%.
Крім того, значна частина обладнання не випускається в Україні. В Митному кодексі України встановленні митні тарифи на групи інвестиційних товарів,
зокрема ставки на обладнання для промислового
приготування або виробництва харчових продуктів
чи напоїв коливаються від 0–10%. З метою стимулювання інноваційного розвитку національної економіки ми пропонуємо знизити тарифні ставки з здешевлення процесу оновлення основного капіталу.
Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що
в останні роки внаслідок кризових явищ в економіці спостерігається зниження фіскальної ефективності мита. Головним фактором скорочення обсягів
ввізного мита стало зниження рівня митного оподаткування. На перспективу необхідно зосередити
всі зусилля на розвитку партнерських відносин із
громадянами та суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності, впровадженні нових електронних сервісів та підвищенні рівня надання послуг, здійсненні
контролю за повнотою сплати митних платежів
та зборів. Наполеглива робота у напрямках адміністрування митних платежів буде прямо пропорційна
отриманим результатам і, як наслідок, відрахуванням до доходної частини державного бюджету.
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Раскрыто содержание и значение таможенных платежей в формировании доходов государственного бюджета
и функции таможенного налогообложения. Проанализированы доходы от внешнеэкономической деятельности в формировании доходов государственного бюджета Украины и определена динамика доначислений по
результатам контроля таможнями Государственной фискальной службы Украины за 2013–2016 годы, указаны
направления их совершенствования.
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In the article the content and significance of customs duties in shaping the state budget revenues and function
of customs duties. Analysis of income from foreign economic activities in the formation of revenues of the State
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ФIНAНСOВA БEЗПEКA БAНКIВ У РOЗРIЗI ПOКAЗНИКIВ –
ЛIКВIДНOСТI ТA ФIНAНСOВOЇ СТIЙКOСТI
Морозова Т.М.
студентка
Харківського торгівельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
У стaттi рoзглянутo aспeкти визнaчeння фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiв, встaнoвлeнo oснoвнi її iндикaтoри
як пoкaзники лiквiднoстi тa фiнaнсoвoї стiйкoстi. Мeтoю стaттi є вирiшeння тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчних
питaнь iз визнaчeння сутнoстi фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiв, клaсифiкaцiї oснoвних її iндикaтoрiв тa
пoшук пiдхoдiв дo фoрмувaння критeрiїв вимiру рiвня фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми
Укрaїни. Викoристaнo eмпiричний пiдхiд дo визнaчeння пoняття «фiнaнсoвa бeзпeкa бaнкiвськoї
систeми», зaстoсoвaнo стaтистичнi тa eкoнoмiкo-мaтeмaтичнi мeтoди для мoдeлювaння iндикaтoрiв
фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми тa рeгрeсiйнoї мoдeлi фiнaнсoвoї бeзпeки, a тaкoж систeмний
пiдхiд щoдo oбґрунтувaння шляхiв пiдвищeння eфeктивнoстi упрaвлiння фiнaнсoвoю стiйкiстю тa
лiквiднiстю як oснoвaми фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми. Oбґрунтoвaнo влaснe рoзумiння
пoняття «фiнaнсoвa бeзпeкa бaнкiвськoї систeми»; клaсифiкoвaнo iндикaтoри фiнaнсoвoї бeзпeки
бaнкiвськoї систeми Укрaїни; як oснoвнi iндикaтoри фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми,
визнaчeнo лiквiднiсть тa фiнaнсoву стiйкiсть; oбґрунтoвaнo зaхoди щoдo пiдвищeння eфeктивнoстi
грoшoвo-крeдитнoї пoлiтики, вaлютнoї пoлiтики тa бaнкiвськoгo рeгулювaння i нaгляду для
зaбeзпeчeння висoкoгo рiвня фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми Укрaїни.
Ключoвi слoвa: фiнaнсoвa бeзпeкa бaнкiвськoї систeми; лiквiднiсть; фiнaнсoвa стiйкiсть; iндикaтoр.

Вступ. Сучaсний рoзвитoк бaнкiвськoї систeми
супрoвoджується
знaчними
дисбaлaнсaми
в eкoнoмiчнoму i пoлiтичнoму життi крaїни, щo
мaє знaчний вплив нa її фiнaнсoву бeзпeку. Aджe
в умoвaх зoвнiшньoї вiйськoвoї тa eкoнoмiчнoї
aгрeсiї,
дeвaльвaцiї
нaцioнaльнoї
вaлюти,
iнфляцiйних прoцeсiв, знижeння eкoнoмiчнoї
aктивнoстi тa вiдсутнoстi стрaтeгiї eкoнoмiчнoї
стaбiлiзaцiї в Укрaїнi зрoстaє рiвeнь зaгрoз для
eфeктивнoгo викoнaння бaнкiвськoю систeмoю її
функцiй тa признaчeння, щo пiдвищує aктуaльнiсть
рoзвитку
мeхaнiзмiв
зaбeзпeчeння
висoкoгo
рiвня її фiнaнсoвoї бeзпeки. Бiльшe тoгo, питaння
фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми сьoгoднi
пoвиннo рoзглядaтися у руслi дoслiджeння прoблeм
фiнaнсoвoї стiйкoстi тa лiквiднoстi кoмeрцiйних
бaнкiв нaшoї крaїни, пoзaяк цi пaрaмeтри бaнкiвськoї
дiяльнoстi є oдними iз oснoвних, щo вiдoбрaжaють
життєдiяльнiсть систeми зaгaлoм. Вaртo зaзнaчити
тaкoж й тe, щo нa тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoму рiвнi
питaння фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми
тaкoж нe є вирiшeними, oскiльки, з oднoгo бoку,
oснoвнa увaгa нaукoвцiв спрямoвaнa нa дoслiджeння
бeзпeки бaнкiвськoї систeми нa мiкрoрiвнi, тoбтo
бeзпeки кoмeрцiйних бaнкiв, a з iншoгo – нeмaє
єднoстi пoглядiв нa трaктувaння пoнять бaнкiвськoї
бeзпeки (в eкoнoмiчнiй лiтeрaтурi виoкрeмлюють
бeзпeку бaнкiвськoї дiяльнoстi, бaнкiвську бeзпeку,
eкoнoмiчну бeзпeку бaнку, фiнaнсoву бeзпeку
кoмeрцiйнoгo бaнку, фiнaнсoвo-eкoнoмiчну бeзпeку
бaнку, бeзпeку бaнкiвськoї систeми, фiнaнсoвoeкoнoмiчну бeзпeку бaнкiвськoї систeми тoщo).
Oкрiм цьoгo, нeмaє тaкoж єдинoгo вeктoрa пiдхoдiв
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дo прoблeми вимiру фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї
систeми, aджe рiзними дoслiдникaми, як oснoвнi
критeрiї,
викoристoвуються
aбo
eкoнoмiчнi
нoрмaтиви дiяльнoстi бaнкiв, aбo спiввiднoшeння
aктивiв i пaсивiв, прoблeмнi крeдити, пoкaзники
прибуткoвoстi, рeнтaбeльнoстi тoщo.
Мeтa стaттi. Мeтoю дoслiджeння є вирiшeння
тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчних питaнь iз визнaчeння
сутнoстi фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiв, клaсифiкaцiї
oснoвних її iндикaтoрiв тa пoшук пiдхoдiв дo
фoрмувaння критeрiїв вимiру рiвня фiнaнсoвoї
бeзпeки бaнкiвськoї систeми Укрaїни.
Виклaд oснoвнoгo мaтeрiaлу дoслiджeння.
Як ужe зaзнaчaлoся, в eкoнoмiчнiй лiтeрaтурi нeмaє
єдинoгo пiдхoду дo визнaчeння сутнoстi бeзпeки
бaнкiвськoї систeми зaгaлoм i фiнaнсoвoї бeзпeки
бaнкiвськoї систeми зoкрeмa. Тaк, нaприклaд,
Р. Грицeнкo пiд фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoю бeзпeкoю
бaнкiвськoї систeми рoзумiє тaкий її стaн, кoли
фiнaнсoвa стaбiльнiсть чи рeпутaцiя нe мoжe бути
зруйнoвaнa цiлeспрямoвaними дiями пeвнoї групи
oсiб i oргaнiзaцiй aбo фiнaнсoвoю ситуaцiєю, щo
склaдaється всeрeдинi чи зoвнi бaнкiвськoї систeми
[1, с. 27]. Нa думку М. Зубкa [2, с. 166–167],
eкoнoмiчнa бeзпeкa бaнкiвськoї дiяльнoстi – цe стaн,
у якoму зaбeзпeчується eкoнoмiчний рoзвитoк i
стaбiльнiсть дiяльнoстi бaнку, гaрaнтoвaний зaхист
йoгo фiнaнсoвих i мaтeрiaльних рeсурсiв, здaтнiсть
aдeквaтнo i бeз суттєвих втрaт рeaгувaти нa змiни
внутрiшньoї i зoвнiшньoї ситуaцiї. Пiд бeзпeкoю ж
бaнкiвськoї дiяльнoстi М. Зубoк рoзумiє стaн стiйкoї
життєдiяльнoстi, зa якoгo зaбeзпeчується рeaлiзaцiя
мeти бaнку тa oснoвних йoгo iнтeрeсiв, зaхист вiд
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внутрiшнiх i зoвнiшнiх дeстaбiлiзуючих фaктoрiв
нeзaлeжнo вiд умoв функцioнувaння; влaстивiсть
свoєчaснo й aдeквaтнo рeaгувaти нa всi нeгaтивнi
вияви внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo сeрeдoвищa
бaнку; здaтнiсть прoтистoяти рiзним зaзiхaнням нa
влaснiсть, дiяльнiсть тa iмiдж бaнку, ствoрювaти
eфeктивний зaхист вiд внутрiшнiх i зoвнiшнiх зaгрoз
[2, с. 7]. Прoвiдний вiтчизняний фaхiвeць у гaлузi
бaнкiвськoї бeзпeки O. Бaрaнoвський ввaжaє, щo
фiнaнсoву бeзпeку бaнкiвськoї систeми зaгaлoм тa її
oкрeмих склaдoвих слiд рoзглядaти у двoх aспeктaх.
Пo-пeршe, з тoчки зoру фiнaнсoвих нaслiдкiв її (їх)
дiяльнoстi для крaїни зaгaлoм тa oкрeмих клiєнтiв i
кoнтрaгeнтiв. Пo-другe, з тoчки зoру нeдoпущeння
тa пoпeрeджeння явних i пoтeнцiйних зaгрoз
фiнaнсoвoму стaну усiєї бaнкiвськoї систeми крaїни,
НБУ тa вiтчизняним кoмeрцiйним бaнкaм. Вiдтaк пiд
фiнaнсoвoю бeзпeкoю кoмeрцiйнoгo бaнку вiн рoзумiє
сукупнiсть умoв, зa яких пoтeнцiйнo нeбeзпeчнi
для фiнaнсoвoгo стaну кoмeрцiйнoгo бaнку дiї чи
oбстaвини пeрeдбaчeнi чи звeдeнi дo тaкoгo рiвня, зa
якoгo вoни нe здaтнi зaвдaти шкoди встaнoвлeнoму
пoрядку функцioнувaння бaнку, збeрeжeнню
й вiдтвoрeнню йoгo мaйнa тa iнфрaструктури i
пeрeшкoдити дoсягнeнням бaнкoм стaтутних цiлeй;
стaн зaхищeнoстi фiнaнсoвих iнтeрeсiв кoмeрцiйнoгo
бaнку, йoгo фiнaнсoвoї стiйкoстi, a тaкoж сeрeдoвищa,
у якoму вiн функцioнує [3, с. 11, 13].
Aнaлiзуючи
вищeзaзнaчeнi
визнaчeння
eкoнoмiчнoї бeзпeки бaнку i бaнкiвськoї систeми,
a тaкoж фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми тa
фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї дiяльнoстi, вaртo
нaгoлoсити нa їхнiй мiкрoeкoнoмiчнiй спрямoвaнoстi
тa вiдсутнoстi кoмплeкснoгo бaчeння сутнoстi
фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми. Зa тaких
умoв, нa нaш пoгляд, дoслiджeння сутнoстi бeзпeки
бaнкiвськoї систeми зaгaлoм пoвиннo бaзувaтися нa
нaступних зaсaдaх:
1. Урaхувaння принципiв тeoрiї систeм, якi
пoлягaють у нaступнoму: систeмa – цe сутнiсть,
якa пiдтримує свoє iснувaння i здaтнiсть дo
функцioнувaння зaвдяки взaємoдiї свoїх чaстин;
систeми є чaстинoю бiльш вeликих систeм i
утвoрюються мeншими пiдсистeмaми; влaстивoстi
систeм – цe влaстивoстi цiлoгo. Жoднa з чaстин
ними нe вoлoдiє. Щo склaднiшa систeмa, тo бiльшe
нeпeрeдбaчувaнi хaрaктeристики систeми зaгaлoм.
Вихoдячи з тoгo, щo систeми є чaстинoю
бiльших вeликих систeм i утвoрюються мeншими
пiдсистeмaми,
пoняття
бeзпeки
бaнкiвськoї
систeми пoвиннo звoдитися дo рoзумiння її як сaмe
«фiнaнсoвoї бeзпeки», oскiльки бaнкiвськa систeмa
є пiдсистeмoю фiнaнсoвoї систeми: eкoнoмiчнa
систeмa > фiнaнсoвa систeмa > бaнкiвськa систeмa.
2. Рoзумiння сутнoстi бaнку тa бaнкiвськoї
дiяльнoстi. Нa нaш пoгляд, бaнк – цe фiнaнсoвe
пiдприємствo, якe викoнує низку притaмaнних йoму
функцiй фiнaнсoвoгo пoсeрeдництвa тa спрямoвaнe
нa дoсягнeння мaксимaльнoгo прибутку. Тoбтo
бaнкiвськa дiяльнiсть пoв’язaнa з фiнaнсoвими
oпeрaцiями, oснoвним oб’єктoм яких є грoшoвi

кoшти тa фiнaнсoвi пoтoки, a критeрiями дiяльнoстi –
фiнaнсoвi пoкaзники. З цих пoзицiй тaкoж дoцiльнiшe
вживaти слoвoспoлучeння «фiнaнсoвa бeзпeкa», a нe
«eкoнoмiчнa».
3. Увaгa дo oснoвних iндикaтoрiв зaбeзпeчeння
висoкoгo рiвня фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї
систeми. Тaкi iндикaтoри є eндoгeнними тa
eкзoгeнними. Eндoгeннi iндикaтoри, якi визнaчaють
рiвeнь фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми,
мiстять лiквiднiсть тa фiнaнсoву стiйкiсть,
прибуткoвiсть тa ризикoвiсть бaнкiвськoї дiяльнoстi,
тoбтo тi фiнaнсoвi пoкaзники, нa якi мoжe мaти
бeзпoсeрeднiй вплив бaнкiвськa систeмa зaгaлoм
чи oкрeмa її лaнкa (цeнтрaльний бaнк, кoмeрцiйнi
бaнки). Eкзoгeннi iндикaтoри – цe тa групa
iндикaтoрiв, якi утвoрюються пoзa бaнкiвськoю
систeмoю тa нa якi бaнкiвськa систeмa чи oкрeмa
її лaнкa нe мaє кeрoвaнoгo впливу, нaприклaд,
кoн’юнктурa внутрiшнiх тa зoвнiшнiх ринкiв.
4.
Урaхувaння
принципiв
aбстрaктнoстi
тa динaмiчнoстi. Звaжaючи нa тe, щo oснoвнi
iндикaтoри фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми
є динaмiчними, a тaкoж вихoдячи з тoгo, щo
oптимaльний рiвeнь бeзпeки є oднoмoмeнтнoю
вeличинoю тa мoжe бути дoсягнутим при
oднoчaснoму збiгу бaгaтьoх фaктoрiв, тo фiнaнсoвa
бeзпeкa бaнкiвськoї систeми як eкoнoмiчнa
кaтeгoрiя пoвиннa ввaжaтися динaмiчним стaнoм тa
дoслiджувaтися в динaмiцi.
5. Усвiдoмлeння внутрiшнiх тa зoвнiшнiх
зaгрoз фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми.
Дo внутрiшнiх зaгрoз нaлeжaть: пoлiтичний
вплив, вплив зaсoбiв мaсoвoї iнфoрмaцiї, якiсть
зaкoнoдaвчoгo зaбeзпeчeння бaнкiвськoї дiяльнoстi.
Дo зoвнiшнiх – вiйськoвa чи eкoнoмiчнa aгрeсiя,
свiтoвa чи рeгioнaльнa фiнaнсoвa кризa.
Тaким чинoм, врaхoвуючи пeрeлiчeнi нaми
зaсaди, нa яких пoвиннo ґрунтувaтися дoслiджeння
прoблeм фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми,
сфoрмулюємo
влaснe
визнaчeння
пoняття
«фiнaнсoвa бeзпeкa бaнкiвськoї систeми» як тaкий
стaн рoзвитку бaнкiвськoї систeми крaїни, який
дoзвoляє зaбeзпeчити oптимaльнe спiввiднoшeння
лiквiднoстi, ризикoвoстi тa прибуткoвoстi, a тaкoж
зaхищeнiсть aктивiв i пaсивiв бaнкiвськoї систeми
пiд впливoм внутрiшнiх i зoвнiшнiх зaгрoз.
Ширшим пoняттям, нiж лiквiднiсть, стoсoвнo
зaбeзпeчeння фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї
систeми є фiнaнсoвa стiйкiсть, пiд якoю
рoзумiють спрoмoжнiсть зaбeзпeчити oптимaльнe
спiввiднoшeння якiсних тa кiлькiсних пaрaмeтрiв
бaнкiвськoї дiяльнoстi з мeтoю бeзпeрeбiйнoгo
викoнaння функцiй фiнaнсoвoгo пoсeрeдникa.
Пiд якiсними пaрaмeтрaми дiяльнoстi бaнкiв слiд
рoзумiти упрaвлiнськi прoцeси, зoкрeмa упрaвлiння
лiквiднiстю, прибуткoвiстю, ризикaми, aктивaми
i пaсивaми. Дo кiлькiсних пaрaмeтрiв дiяльнoстi
бaнкiв нaлeжaть eкoнoмiчнi нoрмaтиви тa пoкaзники
рeнтaбeльнoстi [4]. Тaким чинoм, у зaгaльнiй
упрaвлiнськiй aрхiтeктурi бaнкiвськoї систeми
нa пeршe мiсцe вихoдить упрaвлiння фiнaнсoвoю
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стiйкiстю тa лiквiднiстю, якi є oснoвoю фiнaнсoвoї
бeзпeки, aджe мiстять прaктичнo всi сфeри
фiнaнсoвoгo мeнeджмeнту, нaгляду тa рeгулювaння
бaнкiвськoї дiяльнoстi.
Упрaвлiння фiнaнсoвoю стiйкiстю тa лiквiднiстю
вимaгaє aнaлiзу тa oцiнки зaгрoз aбo нeгaтивних
фaктoрiв впливу нa бaнкiвську систeму, якi вoднoчaс
є i зaгрoзaми фiнaнсoвiй бeзпeцi бaнкiвськoї систeми.
Сaмe зaстoсувaння iнструмeнтiв бaнкiвськoгo
рeгулювaння i нaгляду, тaких, як eкoнoмiчнi нoрмaтиви,
iнструмeнти мoнeтaрнoї пoлiтики, aдмiнiстрaтивнi
тa зaкoнoдaвчi oбмeжeння, дoзвoляє збaлaнсувaти
в бaнкiвськiй систeмi ризикoвiсть i прибуткoвiсть, якi
й визнaчaють стaн зaхищeнoстi бaнкiвських вклaдiв,
фiнaнсoвих пoтoкiв, a тaкoж вiдoбрaжaють стaн спрaв
у бaнкiвськiй систeмi зaгaлoм.
Нa вiдмiну вiд бaгaтьoх iнших нaукoвцiв [5; 6; 7],
якi при вибoрi iндикaтoрiв фiнaнсoвoї чи eкoнoмiчнoї
бeзпeки бaнкiвськoї систeми нaдaють пeрeвaгу
вiднoсним знaчeнням eкoнoмiчних нoрмaтивiв
бaнкiвськoї дiяльнoстi, ми зoсeрeдили свoю увaгу
нa aбсoлютних пoкaзникaх бaнкiвськoї дiяльнoстi
з нaступних причин:
1) eкoнoмiчнi нoрмaтиви дiяльнoстi бaнкiв
нe зaвжди вiдoбрaжaють рeaльний стaн спрaв
у бaнкiвськiй систeмi, oскiльки пoбудoвaнi для
iдeaлiзoвaнoгo бaнку тa нe мoжуть oб’єктивнo
визнaчити фiнaнсoву стiйкiсть i лiквiднiсть
нaйбiльших i нaймeнших бaнкiв;
2) вaгoмий вплив нa фiнaнсoву бeзпeку
бaнкiвськoї систeми мaють eкзoгeннi iндикaтoри,
зoкрeмa: крeдитнo-дeфoлтний свoп Укрaїни, який
пoкaзує рiвeнь ризикoвoстi вiтчизнянoї eкoнoмiки

для зoвнiшнiх iнвeстoрiв i при суттєвoму зрoстaннi
йoгo знaчeння ствoрює зaгрoзу для втeчi iнoзeмнoгo
кaпiтaлу з бaнкiвськoї систeми; динaмiкa ВВП,
iнфляцiї тa вaлютнoгo курсу пoкaзує кoн’юнктуру
вiтчизнянoї eкoнoмiки тa дoзвoляє oцiнити її стaн
i вiдпoвiднo рiвeнь зaгрoз для фiнaнсoвoї бeзпeки
бaнкiвськoї систeми.
Фінансова безпека банків багато в чому залежать від наявності економічних нормативів, що
регламентують банківську діяльність, їх обґрунтованості й безумовного дотримання (табл. 1). Так,
у ст. 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [8] зазначено, що метою банківського нагляду
є стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки
зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках.
Розглянуті у табл. 1 показники дають змогу зробити
висновки про стан банківської системи держави,
випадки невиконання нормативів банками є індикатором потенційної загрози втрати ліквідності та платоспроможності банку. У свою чергу, недосконалість
та недотримання нормативів збільшує кількість проблемних банків, що є потенційною загрозою для
безпеки всієї системи. Так, упродовж 2014–2016 рр.
82 банки виведені з ринку, 17 банків виведені з ринку
в 2016 році.
Тaк, oдним iз oснoвних зaхoдiв удoскoнaлeння
грoшoвo-крeдитнoї пoлiтики пoвиннo стати
пeрeoсмислeння вiдсoткoвoї пoлiтики Нaцioнaльнoгo
бaнку Укрaїни шляхoм зaпрoвaджeння чiткo
визнaчeнoгo вiдсoткoвoгo кoридoру мiж стaвкaми
зa aктивними i пaсивними oпeрaцiями, a тaкoж
нeoбхiднo встaнoвити нa нoрмaтивнo-прaвoвoму i
Таблиця 1

Економічні нормативи у банківській системі України у 2016 році [9]
Нормативи
Н1 Регулятивний капітал(млн. грн.)
достатності (адекватності)регуляН2 Норматив
тивного капіталу (не менше 10%)
миттєвої ліквідності (не менше
Н4 Норматив
20%)
поточної ліквідності (не менше
Н5 Норматив
40%)
короткострокової ліквідності (не
Н6 Норматив
менше 60%)
Норматив максимального розміру креН7 дитного ризику на одного контрагента (не
більше 25%)
Норматив великих кредитних ризиків (не
Н8 більше 8-кратного розміру регулятивного
капіталу)
Норматив максимального розміру кредитН9 ного ризику за операціями з пов’язаними з
банком особами(не більше 25%)
Норматив інвестування в цінні папери
Н11 окремо за кожною установою (не більше
15%)
загальної суми інвестування (не
Н12 Норматив
більше 60%)
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Станом на
01.01. 2016 р. 01.05. 2016 р. 01.08. 2016 р. 01.11. 2016 р.
129 816,9
130 208,1
132 685,7
136 640,3
12,31

12,74

13,84

13,45

78,73

72,25

70,05

59,29

79,98

80,96

86,01

85,86

92,87

89,56

88,47

87,16

22,78

21,14

21,08

22,27

364,14

331,11

278,11

295,96

31,19

35,35

28,36

29,24

0,002

0,001

0,002

0,002

1,10

0,75

0,67

0,65

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

прaктичнoму рiвнях ключoвi стaвки зa aктивними i
пaсивними oпeрaцiями, якi б слугувaли oрiєнтирaми
для кoмeрцiйних бaнкiв з пoзицiй вaртoстi рeсурсiв
цeнтрaльнoгo бaнку. Oкрiм цьoгo, удoскoнaлeння
пoтрeбує мeхaнiзм рeзeрвувaння в плaнi зaбeзпeчeння
йoгo прoзoрoстi тa рiвнoпрaвнoгo дoступу дo
крeдитiв рeфiнaнсувaння для усiх бaнкiв, нe зaлeжнo
вiд рoзмiру aктивiв тa стaтусу влaсникiв.
Виснoвки. Пiдсумoвуючи вищeскaзaнe, мoжнa
ствeрджувaти, щo в тeoрeтичнoму тa прaктичнoму
аспекті фiнaнсoвa стiйкiсть i лiквiднiсть кoмeрцiйних
бaнкiв тa бaнкiвськoї систeми зaгaлoм виступaють
oснoвними iндикaтoрaми фiнaнсoвoї бeзпeки

бaнкiвськoї систeми Укрaїни, aджe дoсягнeння
нeгaтивних знaчeнь oснoвних пoкaзникiв лiквiднoстi
тa фiнaнсoвoї стiйкoстi миттєвo призвoдить дo
суттєвoгo знижeння рeгрeсiйнa мoдeль фiнaнсoвoї
бeзпeки бaнкiвськoї систeми. Тaким чинoм нoвих
нaукoвих рoзвiдoк у сфeрi зaбeзпeчeння висoкoгo
рiвня фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми Укрaїни
пoтрeбують мeхaнiзми aнaлiзу тa прoгнoзувaння
зaгрoз фiнaнсoвiй стiйкoстi i лiквiднoстi як oснoвних
iндикaтoрiв фiнaнсoвoї бeзпeки бaнкiвськoї систeми
з мeтoю рoзрoбки зaхoдiв швидкoгo рeaгувaння
нa мoжливi зaгрoзи, a тaкoж зaхoди aнтикризoвoї
пoлiтики Нaцioнaльнoгo бaнку Укрaїни.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ В РАЗРЕЗЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ –
ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ СТОЙКОСТИ
Морозова Т.Н.
студентка
Харьковского торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета
В стaтье рaссмотрены aспекты определения финaнсовой безопaсности бaнков, устaновлены основные
ее индикaторы как покaзaтели ликвидности и финaнсовой устойчивости. Целью стaтьи является решение теоретико-методологических вопросов по определению сущности финансовой безопaсности бaнков,
клaссификaции основных ее индикaторов и поиск подходов к формировaнию критериев измерения уровня
финансовой безопaсности бaнковской системы Укрaины. Использовaны эмпирический подход к определению понятия «финaнсовaя безопaсность бaнковской системы», применены стaтистические и экономикомaтемaтические методы для моделировaния индикaторов финaнсовой безопaсности бaнковской системы
и регрессионной модели финaнсовой безопaсности, a тaкже системный подход к обосновaние путей повышения эффективности упрaвления финaнсовой устойчивостью и ликвидностью как основaми финaнсовой
безопaсности бaнковской системы. Обосновaнно собственное понимание понятия «финaнсовaя безопaсность
бaнковской системы»; клaссифицировaны индикaторы финaнсовой безопaсности бaнковской системы
Укрaины; кaк основные индикaторы финaнсовой безопaсности бaнковской системы, определены ликвидность и финaнсовую устойчивость;обосновaны мероприятия по повышению эффективности денежно-кредитной политики, вaлютной политики и бaнковского регулировaния и надзорa для обеспечения высокого уровня
финaнсовой безопaсности бaнковской системы Укрaины.
Ключевые слова: финансовaя безопaсность бaнковской системы; ликвидность; финансовaя устойчивость;
индикaтор.
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FINANCIAL SAFETY OF BANKS IN THE CALCULATION
OF ITS MAIN INDICATORS – LIQUIDITY AND FINANCIAL STABILITY
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of Kyiv National University of Trade and Economics
The article considers aspects of determining the financial security of banks, establishes its main indicators as
indicators of liquidity and financial stability, and the methods of economic and mathematical modeling. The purpose
of the article is to solve theoretical and methodological issues in determining the essence of financial security
of banks, the classification of its main indicators and the search for approaches to the development of criteria for
measuring the level of financial security of the banking system of Ukraine. The empirical approach to the definition
of «financial security of the banking system» was used, statistical and economical and mathematical methods for
modeling financial security indicators of the banking system and the regression model of financial security, as well as
a systematic approach to substantiating ways to improve the efficiency of financial stability and liquidity management
as the fundamentals of financial security of the banking system. The actual understanding of the concept «financial
security of the banking system» is substantiated; indicators of financial security of the banking system of Ukraine
are classified; as the main indicators of financial security of the banking system, liquidity and financial stability are
determined; justified measures to increase the efficiency of monetary policy, monetary policy and banking regulation
and supervision to ensure a high level of financial security of the banking system of Ukraine.
Keywords: financial security of the banking system; liquidity; financial stability; indicator.

УДК 316.323
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У статті проаналізовано теоретичні підходи до визначення сутності глобалізації як суспільно-економічного феномену розвитку суспільства. Охарактеризовано економічні, соціально-культурні та суспільнополітичні аспекти глобалізації. Окреслено головні вектори протистояння, які виникають у глобальному
суспільстві. Виокремлено основні протиріччя та негативні наслідки процесу глобалізації як складного
суспільно-економічного феномену. Обґрунтовано, що використання запропонованого підходу щодо
аналізу глобалізації як багатоаспектного явища є основою для класифікації ключових глобальних проблем в розрізі окремих аспектів глобалізації як об’єктивного загальнопланетарного процесу.
Ключові слова: глобалізація, аспекти глобалізації, Індекс глобалізації, протиріччя глобалізації,
наслідки глобалізації.

Вступ. Об’єктивною характеристикою розвитку
сучасного суспільства є формування єдиного світового простору. Загальнопланетарна тенденція до
об’єднання національних й регіональних фінансових
та товарних ринків у світовий, укрупнення компаній
та перетворення їх у могутні ТНК з обсягами діяльності, що перевищують розміри економік окремих
держав, посилення взаємозалежності економік країн
світу та їх все більша взаємопов’язаність, концентра-
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ція банківського й фінансового капіталу в окремих
центрах отримала назву глобалізації. Розпочавшись
спочатку в економічній площині, згодом, із швидким
розповсюдженням інформаційних та комп’ютерних
технологій, глобалізація поступово охопила всі сфери
суспільства – політичну, культурну, соціальну тощо.
В науковій літературі поняття «глобалізація» почало
використовуватися з 1980-х рр. Хоча серед фахівців
немає єдиної думки щодо того, хто перший ввів у нау-
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ковий обіг цей термін, однак більшість дослідників
вважає, що ця заслуга належить американському професору Т. Левіту із виходом його статті «Глобалізація
ринків» у 1983 р. При цьому Левіт розглядав глобалізацію переважно в економічному контексті [1, с. 92–102].
Постановка проблеми. Незважаючи на ґрунтовне вивчення вченими сутності, виявів, процесів й тенденцій глобалізації, ще й досі не досягнуто
спільної думки щодо дефініції глобалізації як наукового поняття, різняться підходи до оцінки проявів
та наслідків глобалізації, визначення впливу глобалізації як загальносвітової тенденції на розвиток національних економік тощо. Недостатнє дослідження цих
питань обумовлює необхідність подальших досліджень в даному напрямку, визначає актуальність удосконалення методологічних основ аналізу глобалізації як феномену розвитку сучасного суспільства.
Мета статті. Метою статті є аналіз наукових підходів щодо розгляду суті та змісту глобалізації як
суспільно-економічного феномену розвитку суспільства, а також виявлення основних протиріч й соціально-економічних наслідків процесу глобалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобалізацію досліджували як закордонні, так вітчизняні науковці, а саме: В. Базилевич, О. Білорус,
І. Бочан, І. Валлерстайн, І. Владимирова, Б. Гаврилишин, А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Гражевська,
М. Делягін, Я. Жаліло, В. Іноземцев, М. Кастельс,
Б. Кваснюк, В. Коллонтай, М. Кочетов, В. Кувалдін, Т. Левітт, О. Неклесса, М. Портер, Р. Робертсон,
Дж. Стігліц, Е. Тоффлер, А. Філіпенко, М. Чешков,
А. Чухно, Ю. Шишков та багато інших.
Більшість дослідників проблем глобалізації погоджуються у тому, що вона є загальносвітовою тенденцією формування єдиного глобального суспільства на
основі посилення взаємопов’язаності та взаємозалежності національних економік. Поряд з цим, у трактуванні глобалізації існує неоднозначність наукових
поглядів щодо її змісту та складових елементів.
Англійський соціолог Р. Робертсон зазначає, що
«глобалізація як поняття стосується як стискання
світу, так і інтенсифікації свідомості світу в цілому»,
акцентуючи увагу таким чином на розгляді глобалізації як процесу становлення єдиного світового
порядку [2, с. 8].
На комплексному характері глобалізації наголошує А. Арсеєнко, згідно з яким «глобалізація
є одночасно комплексною сукупністю політичних,
економічних, фінансових, культурних, військових
та інших явищ, процесів та тенденцій» [3, с. 49].
Виклад основного матеріалу. Таким чином,
як видно із вищенаведених визначень, глобалізація
є складним і багатозначним явищем. Неоднозначність глобалізації як сучасного феномену розвитку
економіки та суспільства ускладнює аналіз її процесів
та форм прояву. Тому для створення єдиного методологічного базису дослідження глобалізації представляється доцільним охарактеризувати її основні аспекти.
По-перше, це економічний аспект, який виражається в експансії окремих країн (в основному, США)
чи об’єднань країн (ЄС) чи груп країн (наприклад,

G-8) на світові та національні ринки зі своїми товарами, правилами торгівлі, стандартами тощо. Це
виражається у тому, що «майже половина споживаних у світі товарів та послуг повністю або частково
створюється за межами тих країн, де вони споживаються. Взаємозалежність більшості національних
економік перетворила їх з більш-менш автономних
господарських структур в складові елементи глобального господарського організму»
По-друге, це суспільно-політичний аспект,
наслідком якого є певні конституційні зміни в багатьох країнах. Полюси влади переміщуються від
національних держав до ТНК, ТНБ, міжнародних
міжурядових організацій. Такі зрушення впливають
на зменшення суверенітету національних урядів,
роблять їх залежними від зовнішніх акторів глобального суспільства [4, с. 4–23].
Отже, багатоаспектність глобалізації як суспільно-економічного феномену в свою чергу породжує велику кількість підходів до аналізу процесів
глобалізації, визначення її складових, оцінки проявів
та наслідків, до основних з яких слід віднести:
– «вестернізацію», із відігріванням в цьому процесі основної ролі США та Західній Європі, що пропонують (а іноді й нав’язують) західний спосіб життя
з ліберальними ідеалами, нормами і цінностями;
– тенденцію розвитку суспільства, в тому числі
історичного, з певною періодизацію етапів й особливостей формування територіально-регіональних
утворень;
– глокалізацію (термін введено Р. Робертсоном),
що означає єдність глобального й локального у розвитку суспільства тощо.
Зокрема, професор Б. Баді виділяє три виміри
поняття глобалізація:
– гомогенізацію світу (життя за єдиними принципами, прихильність єдиним цінностям, дотримання
єдиних звичаїв і норм поведінки, прагнення все універсалізувати);
– зростаючу взаємозалежність (поява нових
акторів загальнопланетарної сцени – глобальних
фірм і корпорацій, релігійних угруповань, транснаціональних управлінських і банківських структур,
які взаємодіють на рівних підставах не тільки між
собою, але і з державами, ще недавно монополізували всю сферу міжнародних відносин);
– глобалізація як історичний процес, що розвивається протягом багатьох століть [6, с. 192–201].
Для оцінки ступеня глобалізації країни використовується Індекс глобалізації КОФ (KOF Index
of Globalization), який було розроблено професором А. Дреєром у 2002 р. В рамках цього підходу
глобалізація визначається як процес, який руйнує
національні кордони, інтегрує національні економіки, культури, технології і управління. Цей процес
також виробляє складні відносини взаємозалежності
і взаємозв’язку, опосередковані через різноманітні
потоки, що включають людей, капітал, ідеї і т. д.
У зв’язку з цим індекс включає в себе 24 змінні, що
вимірюють економічні (36%), соціальні (39%) і політичні (25%) аспекти глобалізації.
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Індекс глобалізації охоплює 193 країни світу
(для обчислення загального значення індексу). Найбільше значення індексу глобалізації за даними
2016 р. мають західноєвропейські країни: Австрія
(94,67), Нідерланди (93,17), Бельгія (92,65), Швеція
(89,26), Швейцарія (88,98), Данія (88,96), Франція
(87,65), Угорщина (87,62) Португалія (87,28), Ірландія (86,45). Трохи поступаються їм США із значенням індексу 79,84. Україна займає 53 місце із значенням індексу глобалізації 65,72 [7].
Враховуючи складність глобалізації як процесу
та явища для подальшого аналізу її впливу на розвиток економіки та суспільства насамперед, варто
окреслити головні вектори протистояння, які виникають у глобальному суспільстві (рис. 1).

де: West – розвинені країни, які пропагують західні цінності, більшість з яких знаходяться у західній півкулі;
Rest – частина світу, яку складають країни, що розвиваються, включаючи країни постсоціалістичного табору;
East – країни, які пропагують традиційні східні цінності,
більшість з яких знаходяться у східній півкулі;
North – розвинені країни, більшість з яких знаходяться
у північній півкулі;
South – країни, які розвиваються, більшість з яких знаходяться у південній півкулі.

Рис. 1. Головні вектори протистояння у
глобальному суспільстві
На основі використання підходу із розгляду глобалізації в розрізі головних векторів протистояння
виділимо основні протиріччя процесу глобалізації
та їх наслідки, що мають негативний вплив на економіку та суспільство (рис. 2).
Як бачимо з рис. 2, внаслідок протиріч, викликаних глобалізацією, виникають певні негативні
наслідки, для подолання яких недостатньо зусиль
якоїсь окремої країни, розв’язання цих проблем
потребує концентрації сил світового співтовариства.
Зокрема, істотною проблемою у всьому світі
залишається проблема бідності. Так, за даними ООН,
на сьогодні число людей, які, живуть менш ніж на
1,25 дол. США в день, по світу складає 1,4 мільярда.
У країнах Африки на південь від Сахари і в Південній Азії число бідних в абсолютному вираженні
збільшилася. Окрім цього, з початку 1980-х років
практично у всіх країнах спостерігається посилення
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нерівності за доходами. Як зазначають фахівці ООН,
подолання цієї тенденції в глобальній економічній
дивергенції, з тим щоб не допустити перетворення
даного процесу в нове джерело напруженості і незахищеності, стане однією з головних задач на майбутні десятиліття [8].
Отже, глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку суспільства характеризується складними й непередбачуваними проявами, які торкаються всіх без
виключення країн світу, яким би чином вони не були
втягнуті в процеси глобалізації. Не викликає заперечень амбівалентність впливу глобалізації на всі сторони життя людини і суспільства в цілому. В цьому
контексті не можна не погодитися з думкою Дж. Стігліца, який вважає, що «глобалізація знань призвела
до вдосконалення охорони здоров’я і продовження
тривалості життя. Але в той же час управління глобалізацією, яке здійснюється зараз, занадто часто
призводить до погіршення становища найбідніших
верств населення. Так, лібералізація ринку капіталу,
яку проштовхував МВФ, збільшила нестабільність
світових фінансових ринків, а левова частка тягот від
цієї нестабільності лягла на найбідніші країни» [9].
Таким чином, суперечливість глобалізації з її безмежними можливостями створення умов для технологічного оновлення країн, культурного взаємозбагачення народів, полегшення економічної взаємодії
ринкових агентів внаслідок впровадження найсучасніших технічних засобів тощо, з одного боку, і нерівномірністю у користуванні цими благами – з іншого,
проявляється у глобальній нестабільності розвитку.
Порушення рівноваги у глобальному суспільстві
призводить до криз, які торкаються багатьох країн
внаслідок взаємопов’язаності економік, відповідно,
обумовлює виникнення суспільних конфліктів, акцій
протистояння, протестів тощо. За таких умов основним завданням кожної держави є розробка національної політики, яка дозволить пристосуватися до
глобальних змін, використовуючи всі переваги, які
надаються глобалізацією, та мінімізуючи ті ризики,
які вона викликає.
Висновки. Наукова новизна дослідження полягає
у виділенні основних векторів протистояння у глобальному суспільстві, а також визначенні протиріч
та негативних наслідків глобалізації як складного
суспільно-економічного феномену розвитку суспільства. Використання запропонованого підходу щодо
аналізу глобалізації як багатоаспектного явища
дозволить здійснити класифікацію ключових глобальних проблем в розрізі окремих аспектів глобалізації як об’єктивного загальнопланетарного процесу
та запропонувати напрямки їх вирішення. У зв’язку
з цим перспективи подальшого наукового пошуку
в окресленому напрямку дослідження полягають,
по-перше, в обґрунтуванні критеріїв визнання суспільних проблем глобальними проблемами людства;
по-друге, у розробці класифікації таких проблем
та відповідному ранжуванні їх за ступенем значущості для глобального суспільства; по-третє, в опрацюванні наукових рекомендацій щодо визначення
напрямків вирішення глобальних проблем.
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Рис. 2. Основні протиріччя та негативні наслідки процесу глобалізації
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В статье проанализированы теоретические подходы к определению сущности глобализации как общественноэкономического феномена развития общества. Экономические, социально-культурные и общественно-политические аспекты глобализации охарактеризованы. Определены главные векторы противостояния, которые
возникают в глобальном обществе. Выделены основные противоречия и негативные последствия процесса
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У статті досліджено питання інвентаризації як одного із методів бухгалтерськаого обліку. Визначено обов’язкові випадки проведення інвентаризації, терміни та періодичності проведення річної
інвентаризації окремих видів основних засобів підприємства. Розглянуто послідовність оформлення
результатів інвентаризації. Відображено на рахунках обліку результати інвентаризації основних засобів, та їх помилкове списання.
Ключові слова: інвентаризація, основні засоби, об’єкт основних засобів, інвентаризаційна комісія,
результат інвентаризації, недостача, надлишок, інвентаризаційний опис, порівнююча відомість, матеріально відповідальна особа.

Постановка проблеми. Важливість інвентаризації складно переоцінити, адже ця процедура
дозволяє вчасно виявити факти нестач, надлишків
цінностей, якими володіє суб’єкт господарювання.
Її проведення дає змогу з’ясувати розходження між
даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю, станом і оцінкою активів, власного капіталу
і зобов’язань підприємства, перевірити повноту
документального оформлення і відображення
в обліку господарських операцій, підтвердити реальність показників звітності підприємства.
Згідно Закону України від 16.07.99 р. № 996–XIV
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні», для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів
і зобов’язань, у ході якої перевіряють та документально
підтверджують їх наявність, стан та оцінку [1, ст. 10].
Досить часті зміни нормативної та законодавчої
баз в Україні зумовлюють необхідність додаткового
дослідження теоретичних засад інвентаризації основних засобів та вимагають розробки нових підходів
до її здійснення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідження теоретичних основ інвентаризації,
напрацювання нових підходів до практичного здійснення процесу інвентаризації знайшли висвітлення
у наукових працях багатьох вчених, серед яких
С. В. Бардаш, М. Г. Бєлов, М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Грабова, М. Я. Дем’яненко, Н. І. Дорош,
Є. В. Калюга, Л. М. Крамаровський, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, В. М. Мурашко, Л. В. Нападовська, П. П. Нємчинов, І. І. Пилипенко, Я. В. Соколов,
В. В. Сопко, Л. К. Сук, Ю. С. Цал-Цалко, В. Г. Швець,
В. О. Шевчук, О. А. Шпиг, М. Я. Штейнман та інші.
Результати їх досліджень мають велике значення для
розвитку бухгалтерського обліку. Незважаючи на

значну кількість праць науковців з досліджуваного
питання існує коло питань, пов’язаних з організацією
інвентаризації основних засобів у сучасних умовах,
що потребують більш детального дослідження.
Мета дослідження. Метою дослідження є визначення особливостей проведення інвентаризації
основних засобів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У системі бухгалтерського обліку поряд з документацією, яка є первинною стадією відображення господарських операцій, важливе місце займає інвентаризація, що є одним із методів бухгалтерського обліку
і важливим способом контролю за станом, збереженням та використанням матеріальних цінностей підприємства, що сприяє їх збереженню та достовірності відображення даних в обліку та звітності.
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час
якої перевіряють і документально підтверджують їх
наявність, стан та оцінку.
Інвентаризація – це перевірка і документальне
підтвердження наявності та стану матеріальних
та інших цінностей, основних засобів та вкладень
підприємства, розрахунків і зобов’язань, звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку,
врегулювання виявлених різниць та відображення
результатів інвентаризації в обліку.
Інвентаризацію підприємства зобов’язані проводити відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1].
та п. 2 р. І Положення про інвентаризацію активів
та зобов’язань [2]:
– усі юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правових форм власності;
– представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтер-
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ський облік і подавати фінансову звітність згідно із
законодавством.
З 01 січня 2015 року у госпрозрахункових
та бюджетних установах (за винятком банківських
установ) питання інвентаризації майна, зобов’язань
та розрахунків регулюється Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 02.09.2014 р. № 879 [2],
яка внесла певні корективи до порядку її проведення.
Відповідно до п. 4 p. І Положення № 879
та ч. 2 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» [1] (далі – Закон
про бухгалтерський облік) об’єкти й періодичність
проведення інвентаризації визначає власник (керівник) підприємства. Проте, Положення № 879 визначає десять обов’язкових випадків проведення інвентаризації інвентаризаційною комісією або робочою
інвентаризаційною комісією, це зокрема:
1. Перед складанням річної фінансової звітності.
2. При зміні матеріально відповідальних осіб, а
також зміні керівника колективу, вибуття з колективу
більше половини членів або на вимогу хоча б одного
члена колективу, в обсязі активів, які знаходяться на
відповідальному зберіганні.
3. При встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей в обсязі, визначеному
керівником підприємства.
4. При переході на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.
5. При припиненні діяльності підприємства.
6. При виникненні техногенних аварій, пожежі
або стихійного лиха, в обсязі, визначеному керівником підприємства.
7. При переданні майна держпідприємства або
бюджетної установи в оренду, до сфери управління
іншого органу управління.
8. При приватизації майна держпідприємства,
перетворенні держпідприємства.
9. За судовим рішенням або на підставі належним
чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої
інвентаризації.

10. В інших випадках, передбачених законодавством.
Склад інвентаризаційної комісії затверджується
наказом керівника на проведення інвентаризації,
очолювати її повинен керівник підприємства (його
заступник) або уповноважений керівник структурного підрозділу.
Положення № 879 надає підприємству право розробляти самостійно документи для відображення
результатів інвентаризації (інвентаризаційні описи,
звіряльні відомості, акти, протоколи), але відповідно
до вимог Положення № 88 для первинних документів, не менше ніж у двох примірниках (п. 22 р. ІІ
Положення № 879).
Перед складанням річної фінансової звітності
(у період трьох місяців до дати балансу) п. 7 p. І Положення № 879 вимагає провести суцільну інвентаризацію усіх видів зобов’язань та активів підприємства, незалежно від їх місця знаходження [2].
Даний нормативний акт також вніс зміни, що стосуються термінів та періодичності проведення річної інвентаризації окремих видів основних засобів
підприємства, які наведені у таблиці 1.
Професор П. Й. Атамас виділяє такі основні
завдання інвентаризації основних засобів:
1. Виявлення фактичної наявності основних
засобів та інших необоротних активів у відповідальних за їх збереження осіб.
2. Виявлення не використовуваних основних
засобів з причини їх непридатності для використання або непотрібності в діяльності установи.
3. Перевірка дотримання умов зберігання основних засобів, правил їх утримання, експлуатації
та доцільності використання за призначенням.
4. Виявлення недоліків організації первинного
та бухгалтерського обліку, стану внутрішньогосподарського контролю за збереженням і використанням основних засобів.
5. Виявлення помилок, зловживань, які мали
місце в оформленні первинних документів та облікових регістрів.
6. Перевірка реальної вартості обліковуваних на
балансі основних засобів.

Таблиця 1
Терміни та періодичність проведення річної інвентаризації основних засобів підприємства [2]
Об’єкт основних засобів
Терміни та періодичність проведення
Об’єкти основних засобів, зокрема автомобілі,
морські й річкові судна, які відбудуть у тривалі
До моменту їхнього тимчасового вибуття з установи
рейси, інші матеріальні цінності, які на дату
інвентаризації будуть знаходитися поза установою
Земельні ділянки, будівлі, споруди та інші неруОдин раз на 3 роки
хомі об’єкти
За рішенням керівника установи щороку в обсязі не менше
30% усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
інвентаризацією всіх інструментів, приладів, інвентарю
(меблів) протягом 3 років
Відповідно до строків, установлених центральним органом
виконавчої влади, який здійснює формування та забезМузейні цінності
печення реалізації державної політики у сферах культури
та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення,
ввезення і повернення культурних цінностей

98

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

7. Виявлення недостач або надлишків основних засобів в окремих відповідальних за їх збереження осіб та причин цих явищ, усунення розбіжностей даних обліку з фактичною наявністю засобів
[3, с. 170].
До початку інвентаризації основних засобів перевіряють:
– наявність і стан технічних паспортів та іншої
технічної документації на основні засоби;
– наявність документів на основні засоби, що
здані чи прийняті підприємством в оренду, на зберігання, у тимчасове користування.
Інвентаризація основних засобів охоплює перевірку власних основних засобів, основних засобів отриманих у фінансовий лізинг або переданих
в оперативну оренду, що обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», отриманих в оперативну оренду – на
позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи».
Послідовність оформлення результатів інвентаризації, згідно Положення № 879 не змінилась і складається з наступних етапів:
1. Інвентаризаційна комісія складає інвентаризаційні описи за об’єктами основних засобів або групами та окремо за кожною матеріально відповідальною особою.
2. На підставі таких описів бухгалтерія оформлює звіряльні відомості, у яких визначає результат
інвентаризації – надлишки та нестачі.
3. Інвентаризаційна комісія складає протокол,
у якому формулюють висновки щодо виявлених розбіжностей та пропозиції з їх урегулювання.
4. Протокол передають на розгляд та затвердження керівникові підприємства, який має його
затвердити впродовж п’яти робочих днів після закінчення інвентаризації.
5. Працівник бухгалтерії має відобразити результати інвентаризації (нестачі та надлишки) на рахунках бухгалтерського обліку.
Порядок відображення в обліку надлишків зазнав
змін: вони підлягають оприбуткуванню у кореспонденції з рахунком 69 «Доходи майбутніх періодів»
за справедливою вартістю (згідно п. 1.5. р. ІІІ Положення № 879) і відображаються як дохід підприємства не одразу, а визнаватиметься у міру нарахування
амортизації таких об’єктів [2; 5].
Порядок відображення надлишків основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку відображено
у таблиці 2.
Порядок відображення нестачі основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку не змінився – вони списуються на винних осіб (у разі
їх встановлення) або на витрати підприємства
(табл. 3).

У таблиці 4 розглянемо також кореспонденцію
рахунків щодо списання помилково відображеного
в обліку основного засобу.
Висновки. Таким чином, інвентаризація є одним
з найважливіших методів бухгалтерського обліку
та головним заходом у проведенні якого зацікавлений
власник, керівник, головний бухгалтер підприємства.
Положення
про
інвентаризацію
активів
та зобов’язань більш чіткіше встановлює терміни
проведення річної інвентаризації, містить детальний
порядок документообігу при інвентаризації активів,
у тому числі основних засобів, та особливості відображення надлишків та недостачі основних засобів
на рахунках бухгалтерського обліку.
Таблиця 2
Відображення на рахунках бухгалтерського
обліку надлишків основних засобів підприємства
№
Зміст господарської
Дебет Кредит
з/п
операції
надлишки
1. Оприбутковано
10
69
основних засобів
амортизацію на 23, 91,
2. Нараховано
131
основні засоби
92, 93, 94
дохід у сумі нара3. Визнано
69
746
хованої амортизації
Таблиця 3
Відображення в бухгалтерському обліку
недостачі основних засобів підприємства
№
з/п Зміст господарської операції Дебет Кредит
Виявлено недостачу основного
1. засобу та відображено її за
072
балансом
списання накопи2. Відображено
131
10
ченого зносу
залишкову вар3. Відображено
976
10
тість основного засобу
суму недостачі на
4. Віднесено
375
746
винну особу
Таблиця 4
Відображення в обліку списання помилково
відображеного основного засобу
№
Зміст господарської
Дебет Кредит
з/п
операції
Відображено зменшення
23, 91,
1. нарахованої амортизації
92, 93,
131
(методом сторно)
94
списання зносу
2. Відображено
131
10
основних засобів
Відображено списання
3. залишкової вартості осно976
10
вного засобу
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У статті досліджено питання методів оцінки вибуття запасів на підприємстві. Розглянуто методи
оцінки запасів, які використовуються в Україні. Проведено порівняння методів оцінки вибуття запасів згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерськаого обліку та міжнародними стандартами.
Досліджено методи оцінки запасів у зарубіжних країнах.
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Постановка проблеми. В умовах фінансової
кризи, вирішення проблеми ефективного розвитку
та зростання потенціалу підприємств вимагає формування якісно нової системи управління запасами,
в якій важливу роль відіграє система їх ідентифікації
як об’єктів обліку та методів оцінки.
Особливість сучасного стану обліку запасів на підприємствах України полягає у тому, що в П(С)БО 9
«Запаси» [1] та Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів [2], затверджених наказом
Мінфіну від 10.01.2007 року № 2, наведено лише
загальні положення щодо оцінки даних об’єктів.
Проте, у зв’язку із частими інфляційними стрибками
ціни на запаси постійно змінюються, тому проблема
їх оцінки набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання обліку й оцінки запасів розглядали такі
вчені: Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Л. Л. Горецька,
Ю. В. Гончаров, Н. Р. Домбровська, В. Завгородній, В. М. Костюченко, О. В. Лишиленко, М. Пушкар, М. С. Самко, В. Сопко, Б. Усач, В. В. Фесенко,
Г. М. Шамота та інші.
Кожен з авторів намагається показати переваги
та недоліки методів оцінки вибуття запасів, проте
вони здійснюють це за класичним підходом, не враховуючи зарубіжний досвід. Наближення бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів потребує
нового підходу до оцінки запасів, а тому проблема
вибору оптимального методу вибуття запасів дотепер залишається актуальною.
Мета дослідження. Метою дослідження
є порівняння методів оцінки запасів в Україні
та в інших країнах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в умовах необхідності забезпечення ефективного функціонування суб’єктів господарювання, для
досягнення ними найточніших і найкращих фінансових результатів вибір методів оцінки списання

запасів є важливою передумовою організації обліку
даних об’єктів. Важливість правильного вибору
методів оцінки списання запасів зумовлюється ще
й тим, що цей вид витрат безпосередньо пов’язано
з розрахунками собівартості продукції. Отже, фактично оцінювання запасів є основою для визначення
собівартості та ціни виробленої продукції.
Методи оцінки запасів підприємства напряму
пов’язані з ефективністю процесів управління.
Адже, як зазначають Н. Л. Скоробогата та В. Ф. Шпак
«обраний підприємством метод оцінки вибуття запасів є елементом облікової політики підприємства»
[3, с. 167]. Саме тому, при формуванні облікової
політики підприємства значну увагу необхідно приділяти оцінці запасів.
Згідно з П(С)БО № 9 «Запаси» на сьогоднішній день в Україні можуть використовуватися п’ять
методів оцінки списання запасів: ідентифікованої
собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом
надходження запасів (ФІФО), нормативних затрат,
ціни продажу [1].
Вибір методу оцінки залежить від мети, яку ставить перед собою підприємство, тобто якщо запаси
залишаються для власних потреб (у тому числі і для
виробництва), зазвичай застосовується оцінка за
собівартістю, а якщо на продаж, то – ринкова.
Ринкова вартість застосовується і в інших випадках, наприклад, при залученні інвестицій, коли необхідно підняти вартість активів. Така практика поширена в економічно розвинутих державах, Україна,
нажаль, не має достатнього досвіду ефективного
застосування ринкової вартості щодо активів підприємств, які виставляються на продаж на аукціонах. Тому, вважаємо, що оцінка запасів залежить
від їх подальшого використання: від утримання для
власних потреб чи для реалізації на сторону. Проте,
у будь-якому випадку оцінка запасів значно впли-
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ває на формування фінансового результату вкінці
звітного періоду, особливо це стосується оцінки
у випадку вибуття запасів.
Враховуючи той факт, що всі підприємства
активно інтегруються в систему міжнародних економічних відносин доцільно розглянути підходи до
оцінки вибуття виробничих запасів як в Україні, так
і в інших країнах.
Для розуміння основних відмінностей у методах
обліку запасів в нашій країні та країнах світу, проведемо порівняння методів оцінки вибуття запасів, зазначених в П(С)БО 9, МСБО 2, ARB № 43,
US GAAP (США), ПБО 05/01 (Росія) (табл. 1).
Зазначимо, що в Україні облік запасів здебільшого побудований на схожих принципах із тими, що
викладені в МСБО 2 «Запаси». У Росії підходи до
оцінки та обліку виробничих запасів дещо інші. Розглянемо декілька з них. Так, на відміну від України,
в Росії використовується чотири методи визначення
собівартості запасів: за собівартістю кожної одиниці;
за середньою собівартістю; за собівартістю перших
за часом придбання матеріально – виробничих запасів (метод ФІФО); за собівартістю останніх за часом
придбання (метод ЛІФО).
Використання методу ЛІФО під час оцінювання
запасів є невід’ємною відмінністю в обліку запасів
в Україні та Росії, США [6].
В Україні, оцінку вибуття запасів за методом
ЛІФО вилучено з П(С)БО 9 «Запаси». Можливо
його вилучення було поспішним. Адже використання даного методу на практиці забезпечує відображення реальної вартості запасів саме в умовах
нестабільності економіки. Даний метод оцінки
запасів заснований на використанні в обліку останньої ціни їх придбання за принципом «остан-

ній прийшов – перший пішов». Крім того, оцінка
вибуття запасів за поточною (ринковою, що склалася на певний момент) вартістю дає змогу підприємству в умовах зростання цін поповнювати свої
запаси, не шукаючи додаткових джерел поповнення
оборотних коштів [7].
Відносно ефективності застосування методу
ЛІФО, Г.С. Суков стверджує, що «на користь цього
методу є важливий аргумент, оскільки для діяльності підприємства потрібна певна норма запасів –
витрачені запаси відразу ж мають бути поповнені.
Деякі економісти вважають, що найточніше визначити прибуток можна лише за умови збігу поточної
собівартості з поточною ціною, незалежно від того,
які матеріали витрачено для виготовлення продукції» [8].
В зарубіжних країнах дещо відрізняється оцінка
виробничих запасів від оцінки в національному
обліку України і має свої певні особливості, зумовлені особливостями нормативно-правової бази
та національного обліку.
У Німеччині, в Люксембурзі та у Франції запаси
оцінюються за найменшою величиною – за собівартістю або ринковою вартістю.
За цінами придбання, у випадку неможливості
виявлення ціни запасів або при їх безоплатній передачі вони оцінюються за цінами на аналогічні або
подібні запаси у Польщі.
У США запаси оцінюються за фактичними втратами на їх придбання на момент отримання або
використання запасів у процесі виробництва.
У Португалії та Іспанії запаси оцінюються за
ціною їх придбання або витратами на їх виробництво. В Іспанії ціна придбання включає суму,
зазначену в рахунку постачальника, плюс додаткові
Таблиця 1

Порівняльна характеристика відмінностей положень з обліку запасів [1; 5]
Оцінка вибуття запасів згідно
Характеристика

П(С)БО 9 (Україна)
«Запаси»

1. Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці
запасів
2. Середньозваженої собіМетоди
визначення вартості
Собівартості перших за
собівартості 3.
часом надходження запасів
(ФІФО)
4. Нормативних затрат
5. Ціни продажу
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів,
мають однакове приУмови засто- що
значення
та однакові умови
сування
використання, застосовується тільки один з наведених методів
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МСБО 2 «Запаси»

ARB № 43, US GAAP
(США)

1. Метод конкретної ідентифікації
2. Середньозваженої собівартості
3. Метод за формулою «перше надходження – перший
видаток» (ФІФО)
4. Метод стандартних (нормативних)
витрат
5. Метод роздрібних цін

1. За собівартістю кожної
одиниці.
2. За середньою собівартістю.
3. За собівартістю перших за часом придбання
МВЗ (засіб ФІФО).
4. За стандартною собівртістю.
5. За цінами продажу.
6. За собівартістю останніх за часом придбання
МВЗ (метод ЛІФО).

ПБО 05/01 (Росія)
«Облік матеріально-виробничих запасів»
1. За собівартістю
кожної одиниці
2. За середньою
собівартістю
3. За собівартістю
перших за часом
придбання МВЗ
(засіб ФІФО)
4. За собівартістю
останніх за часом
придбання МВЗ
(засіб ЛІФО)
При кожній групі
(виду) МВЗ
впродовж місяця
застосовується
один метод оцінки
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Таблиця 2
Методи оцінки запасів при їх вибутті, прийняті у зарубіжній практиці [10]
Методи оцінки запасів
№
Середньозваженої
Країна
Чистої варз/п
ФІФО (середньої) вар- тості
реалізації ЛІФО
тості
1.
2.

Великобританія
Іспанія

+
+

+
+

+
+

+
-

3.

Греція

+

+

+

-

4.

Італія

+

+

+

-

5.

Нідерланди

+

+

+

-

6.

Німеччина

+

+

+

+

7.

Росія

+

+

+

-

8.

США

+

+

+

-

9.

Швеція

+

-

+

-

витрати по збереженню запасів, включаючи податок
з продажу.
За найменшою з двох величин – первісною вартістю (витрати на придбання або виробництво) або
чистою вартістю можливої реалізації оцінюються
запаси в Швейцарії та Італії.
Розглянемо методи оцінки запасів при їх вибутті,
які використовуються у зарубіжній практиці (табл. 2).
Дані таблиці свідчать про те, що найпоширенішими методами обліку запасів є: методи ФІФО,
чистої вартості реалізації, середньозваженої вартості.
Як слідує з вищевикладеного, мета переведення
натурального вимірника виробничих запасів в грошовий визначається інтересами того, хто проводить дану
оцінку. Оскільки інтереси користувачів часто змінюються, то періодично відбуваються зміни у виборі
методу оцінки запасів. Обраний метод оцінки фіксується у Наказі про облікову політику підприємства.

Інші

Метод базового запасу готових
виробів
Метод базового запасу готових
та незавершених робіт
Метод собівартості кожної
одиниці
Роздрібний метод
Метод проценту від виконання,
метод завершення контракту

Висновки. Таким чином, сьогодні можна застосовувати різні методи оцінки запасів, кожен з яких
має свої переваги та недоліки. Безперечно, існують
на сьогодні і відмінності у нормативному регулюванні обліку запасів України та інших країн. Українське законодавство формується без належної адаптації на основі положень міжнародних стандартів,
тому засади обліку (в тому числі і оцінки) запасів
схожі на ті, що відображені у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку.
У практичній діяльності кожного підприємства
важливо обрати той метод, який дозволяє найточніше провести оцінку з урахуванням інтересів власників підприємства та специфіки виробничої діяльності, що дасть позитивний вплив при прийнятті
рішень щодо ціноутворення на вироблену продукцію та оцінку фінансових результатів діяльності
підприємства.
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ
КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Сєнін О.О.
аспірант кафедри міжнародних фінансів
Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана
В статті пропонується критичне переосмислення масштабних світових фінансових криз минулого
та тих антикризових заходів, які сформували сучасну фінансову систему. Розглядається протиріччя
між захистом вкладників та перекладенням відповідальності за діяльність фінансової установи
з інвесторів на державу (платників податків). Глибинна проблема полягає в тому, що таке перенесення відповідальності веде до зловживань у фінансовому секторі, надмірного та невиправданого
ризику, і підвищує імовірність настання нових фінансових криз. З іншого боку, захист вкладників
дозволяє підтримувати довіру до фінансових інститутів, яка є наріжним каменем функціонування
світового фінансового ринку. Стаття покликана проаналізувати цю дилему відштовхуючись від
історичного досвіду.
Ключові слова: світовий фінансовий ринок, фінансова система, фінансові посередники, фінансова
криза, фінансове регулювання, історія кризових явищ.

Постановка проблеми. Сучасне глобальне
фінансове середовище характеризується появою
нових викликів. Зокрема, існуюча тенденція до
глобалізації фінансового середовища передбачає
зростання взаємозалежності між фінансовими
системами окремо взятих країн. З одного боку,
це невідворотній еволюційний процес, що йде на
користь економікам країн, які відіграють активну
роль на світовому фінансовому ринку. В той же
час, існує і латентна загроза того, що кризові явища
які виникають в фінансовій системі однієї країни
можуть розповсюдитись і на інші країни, що мають
з нею значущій фінансовий зв’язок.
Цей процес розпочався не сьогодні, і вперше
фінансова криза вийшла за рамки окремої країни
ще у далекому 1857 році [1, с. 2–10]. Тим не менше,
ситуація на світовому фінансовому ринку постійно
змінюється, і необхідно неперервно розвивати
та поглиблювати аналіз процесів на ньому для їх
оптимальної та своєчасної оцінки. Одним з найважливіших джерел інформації про кризові явища в світовій економіці є аналіз попередніх криз та пошук
тих часточок інформації, які після коректного узагальнення можуть допомогти у сучасних наукових
розробках в даній царині. Саме тому, дана стаття ставить за мету провести ретроспективний аналіз ряда
фінансових негараздів минулого з метою пошуку
підходів до вирішення сучасних проблем. Справа
в тому, що саме минулі відповіді на кризові явища
сформували сучасну систему фінансів. І ті кроки, які
колись робились поспіхом, з надією, що обирається
«менше з двох зол», сьогодні є нормою функціонування фінансового ринку. Необхідно встановити які
важливі кроки були зроблені в процесі регулювання
фінансового ринку в минулому, і як вони впливать
на сьогоднішній фінансовий ринок та дати їм оцінку
з точки зору сучасності. У такий спосіб стане зрозу-

міло, які зміни могли б покращити функціонування
сучасної фінансової системи, та які з помилок минулого ще не пізно виправити.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченно ряд останніх досліджень на дану
тематику. Зокрема такі як, «The Financial Crisis
and the Systemic Failure of Academic Economics» [8],
«Learning from History: Volatility and Financial Crises»
[9], «Reading About the Financial Crisis: A 21-Book
Review» [10], «Financial Crises: Explanations, Types,
and Implications» [11]. В наведених вище наукових
доробках проводиться ретельний аналіз питання
виникнення та еволюції явища фінансових криз,
зокрема і в історичному аспекті. Ця стаття спрямована на поєднання та поглиблення наукових розробок на дану тематику.
Мета статті: пошук вирішення взаємного протиріччя між захистом інтересів вкладників, перекладенням відповідальності за діяльність фінансових установ на державу та стабільністю фінансової системи.
Виклад основного матеріалу. Кризові явища на
світовому фінансовому ринку мають доволі тривалу
історію. Наведемо лише найбільш яскраві з таких
подій: «Бульбашка Південних морів» (1720 рік),
«Паніка 1792-го року», «Латиноамериканська криза»
(1825 рік), «Бавовняна криза» (1837 рік), «Залізнична криза» (1857 рік), «Довга депресія» (1873 рік),
«Криза нью-йоркців» (1907 рік), «Крах Уолл-стрит»
(1929 рік), «Нафтова криза»(1973–1974 роки),
«Чорний понеділок» (1987 рік), «Азійська криза»
(1997 рік), «Обвал Доткомів» (2001 рік), «Іпотечна
криза» (2008 рік) тощо [2, с. 85–88].
У статті буде розглянуто п’ять з наведених криз,
вирішення яких мало системотворчі наслідки для
тогочасної фінансової системи, і як наслідок, стали
важливими етапами у формуванні сучасної системи фінансів розвинених країн. Ці кризи, почина-
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ючи з першого обвалу в економіці Америки у 1792,
та закінчуючи найбільшим в світі у 1929, підкреслюють один з важливих трендів фінансової еволюції – що інституції, які покращують економічне життя
людей, такі як: центральні банки, агентства страхування депозитів та фондові біржі не є результатом
виваженої розробки у спокійні часи, а результатом
короткострокової антикризової політики. Частогусто, те що мало бути тимчасовим післякризовим
заходом, своєрідним «пластирем», перетворюється
на постійний елемент регуляторної системи. Вивчаючи історію, можна зрозуміти, що рішення ухвалені
сьогодні будуть мати значні наслідки впродовж десятирічь [3, с. 2–3].
Проблема полягає в тому, що дуже часто фінансові паніки виникають, коли «сліпий капітал» громадськості вливають у необачні спекулятивні інвестиції. Однак, реформи спрямовані на покращення
ситуації шляхом убезпечення вкладників, навпаки
загострили дану проблему. Мова йде про гарантування вкладів та підтримку купних фінансових
інститутів. Такі заходи виглядають цілком обгрунтованими з точки зору вирішення тимчасових проблем
фінансової системи та економіки загалом. Але в той
же час, через них велика частина ризику переходить
до держави, тобто інших людей. Що в свою чергу
робить інвесторів більш схильними ризикувати.
Тому, під час розгляду наступних фінансових
криз, необхідно спостерігати за тим, як ризик та відповідальність за інвестиції поступово переходить
від окремих інвесторів до держави (усіх платників
податків), в той час як дохід від інвестицій зберігається за інвесторами. На сьогоднішній день ми вже
звикли до такого стану речей, хоча він досі викликає
жваві дебати. Але якщо повернутись назад і прослідкувати той шлях, що привів до сучасного стану
речей, все більш очевидною стає загрозлива тенденція до усунення відповідальних осіб у фінансовій
системі від будь-якої відповідальності.
1792 рік є одним з ключових етапів формування
сучасної фінансової системи. Плітки про складнощі
Дьюера (фінансист Вільям Дьюер) у поєднанні зі
скороченням кредитування з боку БСШ, призвело до
різкого падіння на ринках Америки. Ціна облігацій
державного боргу, акції БСШ та низки інших компаній впала майже на 25% за два тижні. До 23 березня
Дьюера вже було ув’язнено. Але це не зупинило
ланцюжкову реакцію і фірми почали банкрутувати
[4, с. 2–20].
Коли кризу було зупинено, розпочалися дискусії з приводу того як попередити майбутні фінансові кризи. «Усі погоджувались, що фінанси стали
занадто «пінними». Бажаючи захистити наївних
аматорів від ризикованого інвестування, законодавці
розробили повну заборону, що, за законом ухваленим у 1794 році в Нью-Йорку, робила незаконною
торгівлю державними ф’ючерсами. У відповідь на
такий агресивний регуляторний захід, група з 24 торговців зустрілась на Уолл-стрит, щоб започаткувати
свій власний торговий клуб. Ця група стала попередницею Нью-Йоркської фондової біржі.» [3, с. 7–8]
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Особливу увагу необхідно приділити антикризовим заходам зі сторони урядових осіб. Відповіддю
уряду став перший американський порятунок банків.
Було використано державні кошти для купівлі облігації державної позики та підвищення ціни на них,
допомагаючи банку та спекулянтам, що придбали
облігації за роздутою ціною. Було надано готівку
проблемним позикодавцям. Також надано можливість банкам з забезпеченням необмежено позичати,
з пенею у розмірі 7% від звичайної ставки [4, 20–29].
Порятунок банків урядом спрацював блискуче.
З відновленням впевненості, фінансова система розквітла. Вже за півстоліття Нью-Йорк перетворився
на фінансового гіганта: кількість банків та ринків
стрімко зростала, так само, як і ВВП. Але порятунок
банків мав і інший наслідок. Врятувавши банківську
систему, уряд створив прецедент. Наступні кризи
призводили до того, що фінансова система поступово
ставала все більш залежною від державної допомоги.
Наступна принципово важлива криза відбулась
у 1825 році. Влітку 1823 року стало зрозуміло, що
Іспанія перебуває на межі дефолту. З розповсюдженням тривожних настроїв, ціни на облігації почали
стрімко падати. Британські банки, вразливі як до
облігацій, так і до акцій гірничовидобувних компаній, зазнали нищівного удару. Власники депозитів
почали забирати готівку: до грудня 1825 почалися
масові зняття депозитів [5, с. 55–68].
Банк Англії почав надавати готівку як проблемним позикодавцям, так і фірмам напряму, здійснивши
черговий порятунок фінансових установ. Не дивлячись на це, багато банків не спромоглися розрахуватися за депозитами. У 1826 році більше 10% банків
у Англії та Уельсі збанкрутували. Найбільш цікавим
аспектом кризи 1825 року є величезна розбіжність
у поглядах на те, що необхідно робити. Дехто звинувачував необачність інвесторів: вони інвестували
кошти у борг невідомих країн та гірничовидобувні
компанії, що збиралися освоювати країни де немає
необхідних природних копалин. Природньої реакцією на кризу ринків що розвиваються могла би бути
вимога до інвесторів, щоб вони провадили детальні
перевірки перед тим, як піддавати гроші ризику.
Але фінансове керівництво Британії, включно
з Банком Англії, натомість звинуватило в усьому
банки. Невеличкі приватні партнерства, чимось
схожі на сьогоднішні приватні інвестиційні фонди,
було звинувачено у створенні спекулятивної бульбашки шляхом недбалого надання позик. Банківське
законодавство того часу обмежувало максимальну
кількість власників (які формували власний капітал
банку) кожного банку шістьма особами, що забезпечувало існування великої кількості дрібних банків.
Тож тепер, мова пішла про те, що якби вони були
більшими, вони б мали достатньо власного капіталу,
щоб пережити невідворотній розрив бульбашки.
Перехід до банків з акціонерною формою власності – це досить неоднозначний момент у фінансовій історії Британії. Він мав величезні переваги: було
створено пращурів сучасних мегабанків, а Британія
стала світовим лідером не тільки у торгівлі обліга-
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ціями, але й у банківській справі. Але довжелезний
ланцюжок слиттів та поглинань, який тоді розпочався, пояснює чому КБШ став найбільшим банком
у світі – і в 2009, найбільшим з банкрутів. Сьогодні
чотири найбільші банки Британії мають 75% депозитів держави, і крах навіть одного з них є системною
загрозою для економіки.
Отже, на на даному етапі розвитку фінансової
системи, було прийнято рішення на користь великих
фінансових установ. На той момент вислів «Too big
to fail» ще не існував, і приймаючи це рішення не
було очевидним, що коли в одній фінансовій установі зосереджено кошти величезної кількості вкладників, уряд просто не може відмовити їй у порятунку
і лишити всіх цих людей без коштів. В свою чергу
фінансова установа так само це розуміє, і починає
брати на себе невиправдані ризики, відчуваючи безкарність (відсутність ризику власним капіталом).
До середини 19-го сторіччя, світ поступово призвичаївся до фінансових криз. У Британії кризи
відбувались майже кожні 10 років: на зміну кризі
1825–1826 прийшли паніки 1837 та 1847. Тому,
криза у 1857 могла видатися цілком звичайним
явищем. Але криза, що розпочалась на середньому
Заході Америки, швидко розповсюдилась на всю
країну та перестрибнула з Нью-Йорка до Ліверпуля
та Глазго, а потім і до Лондону. Звідти вона призвела
до обвалу в Парижі, Гамбурзі, Копенгагені та Відні.
Фінансові кризи стали не просто регулярними –
тепер вони ще й глобальні [1, с. 2–8].
Британія була досить успішною в 1850-х роках.
Але наприкінці весни 1857 року, акції залізнодорожних компаній почали стрімко падати. Огайо Лайф
страхова компанія з високим показником левереджу та дуже вразлива до падіння саме цих акцій,
впала швидше за всіх, забанкрутувавши 24 серпня.
Проблеми розповсюдились на схід, де вдарили по
учасниках фондової біржі, що інвестували у залізні
дороги. Коли банки скинули акції, ціни на них впали
ще більше, примножуючи втрати. Станом на 13 жовтня Уолл Стрит була переповнена вкладниками, що
вимагали повернення депозитів. Банки відмовились
повертати депозити. Американська фінансова система обвалилась [1, с. 2–8].
Доміно з фінансових установ продовжило падати,
і першими британськими містами, що постраждали,
були Глазго та Ліверпуль. Торговці, що працювали
з американськими фірмами почали банкурутувати
у жовтні. Були, також, і прямі фінансові зв’язки.
«Денністоун, Крос та Ко» американський банк, що
мав філії у Ліверпулі, Глазго, Нью-Йорку та Новому
Орлеані, збанкрутував 7 листопада, потягнувши
за собою «Західний Банк Шотландії». Це зробило
британську кризу системною: банк мав 98 філій
та 5 мільйонів доларів депозитів. Почалася настільки
«шалена паніка», що довелось застосовувати військових для заспокоення натовпу [1, с. 2–8].
Фінансові посередники (облікові доми) збільшили
маштаб проблеми. Вони стали життєво-необхідним
джерелом кредитів для компаній. Однак інвестори
дуже підозріло ставилися до їх балансу. І мали на це

повне право: один з облікових домів звітував, що має
10 000 доларів власного капіталу, що забезпечує ризиковані кредити на 900 000 доларів, такий показник
левереджу перевершує навіть сучасні надмірності. Як
тільки збанкрутували облікові доми, збанкрутували
і звичайні фірми. За останні 3 місяці 1857 року мали
місце 135 банкрутств, що призвели до втрати 42 мільйонів акціонерного капіталу. Розгалуджена система
міжнародних зв’язків британської економіки та фінансів розповсюдили паніку по всій Европі [3, с. 10].
Перша глобальна криза, обвал 1857 року була
особливим і в іншому аспекті: вона наочно довела
тезу, про яку вже йшла мова у підсумках попередньої кризи, а саме: заходи з убезпечення фінансових установ можуть призвести до надмірного ризику
з їх сторони. Облікові доми діяли у дуже ризикований спосіб, тримаючи обмаль ліквідних активів
та маленький буферний капітал частково через те, що
вони знали, що завжди можуть позичити необхідні
кошти у Банку Англії. Незадоволений таким станом
речей Банк Англії змінив свою політику в 1858 році.
Облікові доми більше не мали змогу позичати по
першому бажанню. Тепер вони мали самі страхувати
свої ризики, тримаючи власний резерв готівки, а не
розраховувати на центральний банк, що має їх врятувати. Цей крок зробив кризу 1857 року дуже рідкісним прикладом того, як уряд спробував частково відкликати свою підтримку. Це також показує наскільки
непопулярним є зменшення субсидій.
У 1866 «Оверенд та Гарней», величезний позикодавець на той час, потребував екстренної фінансової допомоги. Банк Англії відмовився його рятувати,
потопивши кошти вкладників. Після цього Британія
насолоджувалася 50 років фінансового спокою. На
думку багатьох науковців, однією з ключових причин стала відсутність «морального ризику» – тобто,
той факт, що інвестори несли повну фінансову відповідальність за свої дії та не могли перекласти її на
інших (зокрема в особі держави) [3, с. 11–12].
На початку 20-го сторіччя, Англія та США мали
дуже різні підходи до банківської справи. Банк Англії
був прибічником жорсткого регуляторного підходу.
Натомість США притримувались діаметрально протилежного підходу. В країні виникла розпорошена
та децентралізована система. Американці гадали, що
банки можуть самі дати собі раду – до настання кризи
1907 року. Період після громадянської війни відзначився справжнім сплеском створення нових банків.
Станом на 1907 рік Америка мала 22 000 банків – по
одному на кожні 4 000 населення. В більшості міст
був вибір між приватними банками та банками з державним капіталом [6, с. 3–6].
Не дивлячись на таке різноманіття, інвестори
з метрополії як правило обирали інший шлях – трастові компанії. Такі компанії виникли у 1890-х та діяли
у якості «довірених осіб», що тримали інвестиції
своїх клієнтів у акціях та облігаціях. У 1907 вони
вже поєднували цю роль сховища, з більш ризикованою діяльністю: андеррайтинг та розповсюдження
акцій, а також володіння та управління нерухомістю
та залізними дорогами. Вони також брали кошти
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в якості депозитів. Можна вважати, що трастові компанії перетворилися на банки. При чому, порівняно
зі звичайними банками, вони інвестували у більш
сумнівні активи та мали значно менше регуляторних
обмежень. В той час, як банки були зобов’язані тримати 25% своїх активів у готівці (на випадок несподіваних вимог вкладників), трасти мали обмеження
всього лише у 5%. Будучи в змозі платити вищі відстоки своїм вкладникам, вони стали улюбленим місцем для розміщення великих депозитів. У 1907 році
вони були вже майже такими ж великими, як національні банки, бо за попередні 10 років зросли приблизно на 250%. В цей же час економіка США
активно розвивалась [6, с. 6–8].
Падіння цін на мідь призвело до обвалу акцій
«Юнайтед Копер» та розпочало ланцюжок банкрутств трастів. Було досягнуто домовленності про
фінансовий порятунок у розмірі 25 мільйонів доларів [6, с. 9].
Але цього було недостатньо. Вкладники по всій
країні почали масові зняття депозитів. Відчуваючи
невідворотність колапсу, більшість штатів проголосила екстрені канікули. Ті, що не зробили цього,
ввели обмеженя на зняття депозитів. Не дивлячись
на потужну економіку, криза в Нью-Йорку призвела до дефіциту грошей по всій країні. Це завдало
нищівного удару по бізнесу, зменшивши національне
виробництво на 11% з 1907 до 1908 року [6, с. 9].
В умовах гострого дефіциту національної валюти,
швидко з’явилися альтернативи. У половині американських великих міст почали обертатися замінники
валюти. Вони включали в себе чеки та невеликі за
номіналом боргові розписки, випущені банками.
Сукупний обсяг цієї екстренної готівки приватного
сектору – повністю нелегальної – склав 500 мільйонів доларів, набагато більше ніж порятунок Моргана.
Це спрацювало, і вже у 1909 році економіка Америки
відновила зростання [6, с. 10].
Перші пропозиції стосовно необхідних реформ
цілком природньо стосувалися дефіциту готівки.
Було швидко розроблено план випуску 500 мільйонів екстрених грошей. Нові монетарні закони передбачали створення комітету – Національної Монетарної Комісії – що буде обговорювати шляхи розвитку
монетарної політики Америки. НМК 4 роки ретельно
вивчала світовий досвід, щоб зрозуміти як у найкращій спосіб організувати фінансову систему. Комісія дійшла висновку, що необхідно мати належного
позикодавця останньої інстанції. Результатом став
прийнятий у 1913 році Акт про Федеральний Резерв,
що заснував третій центральний банк Америки
у грудні того ж року [6, с. 10; 3, с. 15].
На прикладі вищезгаданих подій можна зробити
наступні висновки. По-перше, на практиці доведено
необхідність існування централізованої фінансової
системи та регуляторного інституту (позикодавця
останньої інстанції). По-друге, довело необхідність
принаймні певного рівня регулювання фінансової
системи на національному рівні.
У вересні 1929 року Лондонська біржа обвалилася, коли Кларенс Хатрі, шахрай фінансист, був заа-
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рештований. Насувався масовий продаж акцій. Він
був величезним: всього лише за два дні, 28 та 29 жовтня, індекс Доу Джонса скоротився майже на 25%.
Станом на 13 листопада, він складав 198 пунктів,
тобто скоротився на 45% за два місяці [7, с. 373–375].
Найгірше було попереду. Банкрутства банків
наставали хвилями. У лютому 1933 остаточна паніка,
цього разу національного масштабу, призвела до екстренного припинення роботи банків, першими зачинили свої двері позикодавці у Неваді, Іові, Луізіані
та Мічігані. Внутрішні банки відкликали свої міжбанківські депозити, розміщені у Нью-Йоркських
позичальників, відібравши у них 760 мільйонів доларів лише у лютому 1933. Цілком природньо, банкіри
міста звернулися до свого нового рятівника – Федерального резерву. Але сталося неосяжне. 4 березня
центральний банк зробив саме те, для уникнення чого
він був створений. Він зачинив двері та відмовився
позичати. Федеральний резерв провалив свою місію
бути джерелом фінансування у разі екстрених ситуацій. Тижнева перерва у роботі банківських установ
була проголошена в усій країні [7, с. 378–380].
Регуляторні установи перевіряли банківську
звітність, і більше ніж 2000 банків, з тих що припинили роботу на тиждень, її вже не відновили. Після
цього падіння, почалося поступове покращення. Біля
11000 банків збанкрутували у період з 1929 до 1933,
та кількість грошей на ринку впала більш ніж на 30%.
Безробіття, що складало всього лише 3,2% напередодні кризи, зросло до більш ніж 25%; воно не повернеться до попереднього рівня аж до початку 1940-х.
Індексу Доу Джонса знадобилося більше 25 років,
щоб повернутися до свого піку в 1929 [7, с. 383].
Реформа була необхідною. Першим кроком було
зниженя ризику в системі. У короткостроковій перспективі це було зроблено шляхом маштабного залучення державного капіталу. 1 мільярд доларів – третина існуючих коштів системи – був наданий більше
ніж 6000 банків з 14000 банків що лишилися. Майбутні ризики були нейтралізовані новим законодавством, правилами Гласса-Стігала, які відокремили
операції на фондовому ринку від звичайного надання
позик та Федеральному резерву, нові повноваження
щодо регулювання діяльності банків, чиї клієнти
використовували кредити для інвестування [7, с. 384].
Нова державна установа, покликана покласти
край банківській паніці раз і назавжди – Федеральна
комісія зі страхування депозитів (FDIC), була створена 1 січня 1934 року. Захищаючи 2500 доларів на
кожного вкладника, вона мала на меті знизити втрати
від банкрутства. Обмеження можливих втрат вкладника, мало захистити доходи, пропозицію грошей
на ринку та купівельну спроможність. Також, через
довіру до FDIC, вкладники не будуть ставати в черги
на зняття депозитів при появі найменших фінансових негараздів [7, с. 385].
У певному сенсі, це чудово спрацювало. Банки
почали рекламувати той факт, що вклади до них
гарантуються FDIC та клієнти потягнулися до них,
прагнучи депозитів без ризику. Більше ніж 70 років
банківська паніка була пройденим етапом. Банки
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отримали можливість зменшити дорогу ліквідність
та буферний капітал, які зменшувалися з року в рік.
Неефективна система власного страхування зникла,
замінена дешевим розподілом ризиків, з центральними банками та страховиками депозитів у якості
екстренної підтримки [7, с. 387].
Тим не менше, це був черговий крок з перекладення відповідальності з інвесторів на державу.
Перекладення ризиків на платників є податків є дивним прикладом найпотужніших субсидій в сучасній
капіталістичній системі.
Нещодавня доля найбільших банків у Америці
та Британії показала справжню ціну таких субсидій.
У 2008 Citygroup та RBS Group були величезними,
з сукупними активами біля 6 триліонів доларів, більшими ніж сукупний ВВП 150 найменших країн світу.
Їх буферний капітал був мізерним. Коли вони лишилися без коштів, порятунок склав більше 100 мільярдів доларів. Сукупна ціна банківської кризи навіть
вища – у формі сповільненого зростання, вищого
боргу та гірших перспектив працевлаштування, що
можуть тривати десятиріччями у деяких країнах
[3, с. 16–17].
Але порятунок банків не був помилкою: дозволити банкрутство банків такого масштабу було б
навіть дорожчім. Проблема не в тому, що робить
уряд, а в тому, що він змушений так робити. Розуміння того, що уряд має рятувати банки зробило
з частини фінансової системи безпрограшну ставку.
Банківський борг це найяскравіший приклад. МВФ
нещодавно оцінив, що найбільші світові банки
отримали від неявних урядових субсидій загалом
630 мільярдів доларів за один 2011–2012 рік. Це
робить борг дешевим та веде до збільшення «плеча»
(левереджу). Тим часом в Америці, є пропозиції щоб
уряд узяв на себе підтримку та забезпечення іпотечного ринку, покриваючи 90% втрат у разі кризи.
Знову, це перекладає ризик на державний гаманець.
Вирішення цієї проблеми полягає у перенесенні
ризику назад до приватного сектору. Це потребуватиме прийняття важких рішень. Якщо прибрати
субсидії, якими користуються банки, їх борг стане
дорожчім, а це означає, що власники капіталу втратять на дивідендах та вартість кредитів може зрости.
Зняття надлишкового страхування депозитів означає
те, що легковірні інвестори, які вкладають останні
гроші у сумнівні банки можуть зазнати тяжких втрат.

Запровадивши такі реформи, регулятори мають
змогу розгорнути в зворотньому напрямку тренд до
зростаючої ролі уряду в фінансовій системі.
Але відучити фінансові установи від державної
підтримки буде нелегко. Як показує історія вищезгаданих криз, сотні років історії фінансів штовхали
їх у протилежному напрямку. Тому, необхідно розробити комплекс заходів спрямованих на збалансовані
дії в даному напрямку.
Перші кроки на цьому шляху вже зроблені завдяки
комплексу заходів з банківського регулювання шляхом провадження норм банківського регулювання
Базель І та Базель ІІ, і частковим провадженням
Базель ІІІ. І хоча це кроки в правильному напрямку,
невідомо чи є вони достатніми, оскільки навіть при
дотримані даних норм, держава може проводити
необмежений порятунок банків у випадку кризи.
Висновки. Існуюча впродовж останніх 150 років
тенденція до перенесення відповідальності за діяльність фінансових установ на державні фонди, які
формуються на кошти платників податків є корінним
недоліком сучасної фінансової системи, оскільки
веде до зловживань. Необхідно внести такі корективи до регуляторних механізмів, які б стимулювали керівництво фінансових установ дотримуватись принципів обачності та прозорості. Крім того,
такі зміни мають регламентувати порятунок банків
та обмежити зловживання принципом «too big to
fail». Історія фінансових криз доводить, що саме
наявність «морального ризику» часто ставала вирішальним фактором виникнення чергових негараздів
у фінансовій системі. І сучасна світова фінансова
система так само вразлива до зловживань.
У останні роки почались перші зрушення в цьому
напрямку – перші спроби зупинити вищезгадану
тенденцію. Зокрема, ведеться робота над посиленням банківського регулювання через імплементацію
Базель ІІІ та розробкою подальших кроків в даному
напрямку, які іноді називають «Базель IV» [12, с. 5–17].
Аналізуючи шлях розвитку світової фінансової системи, можна ідентифікувати низку складних та суперечливих питань, на які досі не знайдено універсальної
відповіді. Зокрема, це пов’язано з відсутністю системного підходу на ранніх етапах формування світової фінансової системи. Однак, у останнє десятиріччя
світова спільнота веде більш плідну працю в даному
напрямку, яка може принести свої плоди.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ИСТОРИИ КРИЗИСОВ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Сенин А.А.
аспирант кафедры международных финансов
Киевского национального экономического университета
имени Вадима Гетьмана
В работе предлагается критическое переосмысление крупных финансовых кризисов прошлого и тех антикризисниых мер, которые сформировали современную финансовую систему. Рассматривается противоречие между
защитой вкладчиков и переносом ответственности за деятельность финансового учереждения с инвесторов
на государство (налогоплатильщиков). Глубокая проблема состоит в том, что такой перенос ответственности
приводит к злоупотреблениям в финансовом секторе, чрезмерному и неоправданному риску, и повышает вероятность новых финансовых кризисов. С другой стороны, защита вкладчиков позволяет поддерживать доверие
к финансовым институтам, которое является краеугольным камнем функционировния мирового финансового
рынка. Статья призвана проанализировать эту дилемму, отталкиваясь от исторического опыта.
Ключевые слова: мировой финансовый рынок, финансовая система, финансовые посредники, финансовый
кризис, финансовое регулирование, история кризисов.

CONTEMPORARY VIEW ON RETROSPECTIVE ANALYSIS
OF CRISES HISTORY ON THE GLOBAL FINANCIAL MARKET
Sienin O.O.
Post-graduate Student
Vadym Hetman Kyiv National Economic University
The article provides critical analysis of prominent financial crises of the past and those anti-crises actions which
shaped modern financial system. It delves into conflict between protection of lenders and transferring responsibility
for the conduct of financial institution from investors to the government (tax payers). The major problem is that
such transfer of responsibility leads to misappropriation in financial sector, oversized and unnecessary risk-taking,
and increase in probability of new financial crises. On the other hand, lenders protection allows to maintain trust in
financial institutions, which is the keystone of world financial market functioning. The article is aimed at analysing
this dilemma using historical experience.
Keywords: world financial market, financial system, financial intermediaries, financial crisis, financial regulation,
crises history.
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У статті проаналізовано різноманітні методи кількісного підходу до оцінки ділової репутації банківської установи. Розглянуто більш детально фінансовий аспект ділової репутації – гудвіл. Визначено,
що успішніше у економіці функціонують і розвиваються ті банківські установи, які мають високій
рівень ділової репутації. Вони здатні формувати навколо себе репутаційну аудиторію та бути надійними гарантами свого продуктового ряду і безперервної діяльності.
Ключові слова: ділова репутація, гудвіл, кількісний підхід, метод надлишкових прибутків, капіталізація, очікуваний прибуток, вартісне вираження.

Постановка проблеми. Динамічність розвитку
банківської діяльності, надійність функціонування
банку на фінансовому ринку залежить від його ділової репутації, яка характеризує види і якість банківських операцій, а також включає в себе моральноетичні норми, діловий рівень менеджменту, імідж
банку. Саме зазначені характеристики ділової репутації ускладнюють можливість її оцінки. Ділову
репутацію можна розглядати як нематеріальні додаткові вигоди, зумовлювані якістю ведення бізнесу,
що дозволяють банку мати конкурентні переваги на
ринку і генерувати додаткові доходи. Оцінка ділової
репутації банків є необхідною як для самих банківських установ, яким слід оцінювати своїх партнерів
і конкурентів, так і для їх клієнтів, що оцінюють
діяльність банків за багатьма критеріями. Все це
зумовлює актуальність дослідження проблем оцінка
ділової репутації банку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ділова репутація як феномен досліджується у працях
наступних іноземних учених: Г. Даулінга, Е. Гріффіна, А. Замана, які трактують її як суму точок зору
на суб’єкт, що цілковито заснована на людському
сприйнятті. Також, цьому питанню присвячені наукові праці вітчизняних вчених, таких як: Г. Сінько,
В. Божко [1, с. 8], А. Корнійчук, Р. Шимчик [2, с. 54],
К. Гончарова [3] та ін. Так, Г. Сінько та В. Божко
[1, с. 8] стверджують, що до ринкової вартості включається таке фінансове визначення ділової репутації,
як гудвіл, що в свою чергу приносить економічні
вигоди. Проведений аналіз наукової економічної
літератури свідчить, що незважаючи на важливість
та практичну значущість оцінки ділової репутації банків, у сучасних дослідженнях та практичних
рекомендаціях вчених відсутні загальноприйняті
рекомендації щодо оцінки ділової репутації банків.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз існуючих кількісних підходів до оцінки ділової репутації

комерційних банків України. Основними завданнями
дослідження є: систематизація методів кількісного
визначення гудвілу, а також проведення аналізу емпіричних даних наявного гудвілу національних банків
на сучасному етапі розвитку економіки України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Проблема ділової репутації банків вже тривалий
час привертає увагу багатьох вітчизняних та іноземних учених та дослідників. Суб’єктивність категорії
репутації виражається перш за все тим, що репутація – це сприйняття, тобто вимірювати потрібно саме
сприйняття. Це призводе до необхідності оцінки
репутації в безлічі сфер та з використанням різних
методів, таких як контекстуальний, об’єктивний й,
по можливості, кількісний.
Економічним відображенням ділової репутації є гудвіл (англ. – goodwill), що підтверджується
загальноприйнятою у міжнародній практиці оцінкою
ділової репутації. Гудвіл – це сукупність факторів
ділової репутації, позитивного ім’я банку (бренда),
вигідності місця розташування й інших характеристик, що дають змогу зробити висновок про майбутнє
підвищення прибутковості даного банку порівняно
із середньою прибутковістю інших.
Для дослідження гудвіл є важливим з точки зору
того, що може бути кількісно, тобто є кількісним
методом виміру ділової репутації.
На основі аналізу наукових праць вітчизняних
та зарубіжних вчених, таких як А. Василевський
[4, с. 63], О. Родіонов, К. Гончарова [3], було систематизовано методи кількісного підходу до розрахунку гудвілу (табл. 1).
Як видно з табл. 1, у межах кількісного підходу
виділяють певні методи, які мають свою унікальну
характеристику та особливості проведення розрахунку гудвілу.
Для цілей бухгалтерського обліку вартість придбаної ділової репутації визначається розрахунко-
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вим шляхом як різниця між купівельною ціною,
що сплачується продавцю, та сумою всіх активів
(їх відповідної частини) за вирахуванням суми всіх
зобов’язань (їх відповідної частини) з бухгалтерського балансу на дату покупки (придбання).
Серед існуючих кількісних методів оцінки ділової репутації, виділимо метод надлишкових прибутків витратного підходу. Цей метод базується на
припущенні, що надлишкові прибутки банк може
отримати за рахунок не відображених у балансі
нематеріальних активів.
Наступним етапом нашого дослідження є використання дохідного підходу для визначення ринкової
вартості банку на засадах поточної вартості майбутніх потоків доходів при можливому його продажу.
Для оцінки розміру гудвілу по банкам України,
розрахуємо величину надлишкового прибутку банку
за формулою (1):
EPі = FPі – ExpPі
(1),
де ЕРі – (excessive profit) – надлишковий прибуток і-банку;
FPі – (fact profit) – фактично отриманий прибуток
і-банку;
ExpPі – (expected profit) – очікуваний прибуток
і-банку.
Дані розрахунків за банківською системою України наведено в табл. 2.

Дані наведеної таблиці свідчать, що коефіцієнт
капіталізації платоспроможних банків складає 3,3,
зауважимо, що він є параметром, який характеризує
діяльність банку та здатність правильно використовувати наявний в розпорядженні капітал. Коефіцієнт представляє собою співвідношення власного
капіталу банку до прибутку. Завдання коефіцієнта
капіталізації – відобразити, наскільки ефективно
використовується власний капітал банку. Розрахуємо очікуваний прибуток, а також перевищення фактично отриманого над очікуваним прибутком.
Остаточний розрахунок від множення цього перевищення на коефіцієнт капіталізації банківської системи дасть нам саму вартість гудвілу банків (див.
табл. 3).
У таблиці наведено результати дослідження показників перших десяти банків з найбільшим обсягом
активів по банківській системі в цілому, та визначено
відповідний розрахунковий розмір гудвілу.
Результати аналізу свідчать, що розмір активів
недостатньо корелює із обсягами активів банків,
адже другий банк за обсягами активів – АТ «ОЩАДБАНК» має від’ємне розрахункове значення гудвілу.
Проте ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», не ураховуючи
досить несприятливі умови задля покращення його
ділової репутації, особливо наприкінці 2016 р., всетаки на 01.01.2017 р. за заданою методикою має
Таблиця 1

Підходи та методи оцінки гудвілу банку
Підходи
Характеристика підходу
Сукупність методів оцінки вартості банку, заснована на визнаВитратний ченні витрат, необхідних задля
підхід
відновлення або заміщення
об’єкту оцінки із врахуванням
його зносу

Назва методу
Метод ліквідаційної вартості

Характеристика методу
Вартість банку, яку власник може отримати
при вимушеному продажі активів

Метод чистих
активів

Ринкова оцінка кожного з активів і
зобов’язань банку, визначення вартості власних джерел

Метод банка –
аналога

Відбір банків – аналогів оцінюваного банку
та розрахунок за допомогою мультиплікаторів
Порівняль- Ринковий метод, що відобраВикористання ціни угоди придбання банка –
Метод угод
ний підхід жає «настрій» ринку
аналога
Метод галузевих Використання галузевих співвідношень ціни і
коефіцієнтів
певного фінансового параметру
Метод капіталі- Очікувані доходи або грошові потоки будуть
зростати з постійним темпом
Визначення ринкової вартості зації
банку
шляхом
визначення
Метод
дисконтуДохідний
і дисконтування майбутніх
поточної вартості майбутніх
вання грошових Прогнозування
підхід
грошових потоків банку
потоків доходів при можливому потоків
продажі банку
Метод надлиш- Надлишковий прибуток банку приносять
кових прибутків невідображені в балансі нематеріальні активи

Систематизовано на основі [3; 4]

Таблиця 2
Основні показники банківської системи України (по платоспроможним банкам)
за методом надлишкових прибутків на 01.01.2017 р.
Показник
Значення
Власний капітал банків, тис. грн.
123 687 446
Прибуток банків до вирахування резервів, тис. грн.
37 512 521
Рентабельність банківської системи, %
30
Коефіцієнт капіталізації банківської системи, разів
3,3
Розраховано на основі [5]
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позитивний розмір гудвілу, що свідчить про достатВисновки з проведеного дослідження. Проньо високе вартісне значення ділової репутації цієї ведене дослідження дозволяє дійти висновку, що
банківської установи.
ділова репутація та гудвіл не є тотожними понятПозитивний гудвіл свідчить про наявність пози- тями, оскільки не має логічного завершення: ділова
тивної ділової репутації банку, а негативний – про репутація скоріше має проміжний характер, а гудвіл
недоотримання прибутку через несприятливу ділову є кінцевим кількісним визначенням, так як діяльрепутацію банківської установи.
ність банку, як фінансового посередника, не може
Для найбільшої наочності зобразимо першу бути пов’язана лише із формуванням певного уяв«десятку» банків з найбільшим розміром гудвілу лення про себе в інформаційному середовищі.
і представимо дані на рис. 1.
Ризик-менеджер може виміряти репутацію,
Аналіз результатів проведених розрахунків взявши, наприклад, різницю між вартістю продажу
розміру гудвілу за методом надлишкових прибут- банку та вартістю його активів. Одержання вартісків, дозволив діяти висновку, що «надприбуток», ної різниці між ними, по суті, і є кількісною оцінвикликаний позитивною діловою репутацією за кою, але неможливо розробити план практичних
даними на початок року отримано наступними заходів щодо управління репутацією, маючи лише
банками: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Укрек- один показник, крім того, складності такого виміру
сімбанк», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «УкрСиббанк», пов’язані з її природою. Клієнти банку, його партПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «СІТІБАНК», нери, рейтингові агентства – це перш за все люди,
АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ОТП БАНК», які виносять свої судження багато в чому завдяки
ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «АЛЬФА-БАНК».
емоційному сприйняттю.
Здійсненний аналіз теоретичних положень
Отже, оцінка ділової репутації є актуальною
та результатів розрахунків емпіричних даних дово- проблемою як для національних банківських устадить висновку, що поняття «гудвіл» та «ділова нов, яким слід оцінювати свої сильні та слабкі сторепутація» не можна вважати тотожними. Як один рони, а також аналогічні критерії своїх партнерів
з індикативних методів вартісного вираження діло- і конкурентів, так і для їх клієнтів, що оцінюють
вої репутації гудвіл має право на існування, проте існують причини не ото- 18 000 000
16 000 000
тожнювати ці поняття.
14 000 000
По-перше, гудвіл є активом, який 12 000 000
має вартісне вираження та викорис- 10 000 000
товується у бухгалтерському і подат- 8 000 000
6 000 000
ковому обліку, в той час як на ділову 4 000 000
репутацію впливають ще чинники, які 2 000 000
0
не мають вираження в бухгалтерській
звітності, такі як інформація в ЗМІ,
настрої населення щодо лояльності до
певних банків, різноманітні соціальні
ефекти, що спричиняють значний
вплив на ділову репутацію кожного
окремого банку.
Розмір гудвілу
По-друге, ділова репутація є особистим немайновим благом, яке охо- Рис. 1. Банки з найбільшим розміром гудвіла,
роняється цивільним законодавством. станом на 01.01.2017, тис. грн. [5]
Таблиця 3
Розрахунок проміжних показників та гудвілу платоспроможних банків України
за методом надлишкових прибутків (на 01.01.2017 р., тис. грн.)
Усього влас- Прибуток до вираху№
БАНК
ExpP
EP
ного капіталу вання резервів (FP)
1.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
12 664 424
8 618 828
3 837 704 4 781 123
2.
АТ «ОЩАДБАНК»
14 932 548
2 605 853
4 525 015 -1 919 162
3.
АТ «Укрексімбанк»
5 259 719
4 791 041
1 593 854 3 197 187
4. АТ «Райффайзен Банк Аваль»
10 072 078
4 030 650
3 052 145 978 505
5.
АБ «УКРГАЗБАНК»
4 989 347
-354 714
1 511 923 -1 866 637
6.
ПАТ «СБЕРБАНК»
3 722 340
3 345 789
1 127 982 2 217 807
7.
АТ «УкрСиббанк»
4 104 057
2 661 155
1 243 654 1 417 501
8.
ПАT «ПУМБ»
4 048 295
1 908 697
1 226 756 681 940
9.
ПАТ «УКРСОЦБАНК»
12 816 948
-686 889
3 883 924 -4 570 812
10.
ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
3 311 724
1 630 780
1 003 553 627 228
Розраховано на основі [5]

Гудвіл
15 777 707
-6 333 234
10 550 718
3 229 068
-6 159 902
7 318 764
4 677 754
2 250 403
-15 083 681
2 069 852
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діяльність банків за багатьма критеріями. Сучасні
умови діяльності вітчизняних банків вимагають
подальшого розвитку методів оцінки ділової репу-

тації для ефективного вирішення завдань стратегічного розвитку як окремих банків так і банківської
системи України в цілому.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ
Кузнецова Л.В.
доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры банковского дела
Одесского национального экономического университета
Суворова А.В.
студентка кредитно-экономического факультета
Одесского национального экономического университета
В статье проанализированы различные методы количественного подхода к оценке деловой репутации банковского учреждения. Рассмотрен более подробно финансовый аспект деловой репутации – гудвилл. Определено,
что успешнее в экономике функционируют и развиваются те банковские учреждения, которые имеют высокий уровень деловой репутации. Они способны формировать вокруг себя репутационную аудиторию и быть
надежными гарантами своего продуктового ряда и непрерывной деятельности.
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, количественный подход, метод избыточных прибылей, капитализация, ожидаемая прибыль, стоимостное выражение.
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The article analyzes various methods of quantitative approach to evaluation of business banking reputation. The financial
aspect of goodwill is considered in details. It has been determined, that those banking institutions, that have the highest
level of business reputation, are functioning and developing more successfully in the economy. They are able to form
a reputation audience around itselves and to be reliable guarantors of their product line and continuous activity.
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ОПРИЛЮДНЕННЯ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Устич В.А.
аспірант
Донбаського державного педагогічного університету
У статті розглянуто історію виникнення нефінансового звітування у світі та Україні. Досліджено
сутність і значення поняття «нефінансова звітність», узагальнено основні підходи до її визначення.
Проаналізовано динаміку складання та подання нефінансової звітності українськими компаніями,
а також рівень розкриття ними показників фінансових звітів і прозорість опублікованої інформації.
Визначено підприємства-лідери у секторах економіки України щодо складання та оприлюднення
нефінансових звітів. Охарактеризовано переваги та ризики застосування нефінансової звітності.
Обґрунтовано необхідність формування нефінансового звіту підприємств для можливості їх ефективного функціонування на світовому ринку, залучення інвесторів тощо.
Ключові слова: нефінансова звітність, соціальна відповідальність, Глобальний договір ООН, Глобальна ініціатива зі звітності, прозорість інформації, сталий розвиток.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економіки відбувається переорієнтація прибутково орієнтованого бізнесу на соціально відповідальний і все більше уваги приділяється розкриттю
інформації про стійкий розвиток компанії. Одним
з інструментів стратегії соціальної відповідальності
є нефінансова звітність. В країнах із розвиненою
економікою нефінансове звітування є ключовою ідеологією бізнесу, основою соціального партнерства
з урядами усіх рівнів та громадянським суспільством. Світовий досвід показує, що оприлюднення
нефінансової звітності покращує імідж та ділову
репутацію підприємства, підвищує його інвестиційну привабливість.
В Україні принципи стійкого розвитку почали враховуватися при стратегічному плануванні та виході
вітчизняних підприємств на міжнародні ринки
збуту. Дедалі серед підприємств розповсюджується
практика оприлюднення нефінансової звітності, що
тягне за собою розвиток системи її надання. Однак,
існують проблемні моменти нефінансового звітування, а саме: відсутність єдиного методологічного
підходу до назви звіту, його сутності і форми. Українські підприємства під час формування нефінансової звітності орієнтуються на міжнародні стандарти,
оскільки досі не створено ані єдиної концепції звітування, ані системи її державного регулювання.
Усе це обумовлює актуальність подальшого
дослідження нефінансової звітності, визначення
економічної сутності поняття, дослідженню переваг
та ризиків її застосування, аналізу динаміки оприлюднення нефінансового звітування вітчизняними
підприємствами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Впровадженням нефінансової звітності як елементу
соціально відповідального бізнесу займаються провідні аудиторські та консалтингові компанії, міжнародні організації та ініціативи, зокрема: учасники Глобального договору ООН (Global Compact

Network), Глобальна ініціатива зі звітності (GRI),
Спільнота соціально відповідального бізнесу, експертна організацією «Центр «Розвиток КСВ», Міжнародна рада з інтегрованої звітності (IIRC) та ін.
Вивченням теорії та методики формування
нефінансової звітності займалися як зарубіжні,
так і вітчизняні дослідники, а саме: В. Воробей,
І. Журавська [1], С.Я. Король, А.Л. Бержанір [2],
Р.О. Костирко [3], М.А. Проданчук, К.В. Безверхий
[4], К.Р. Немашкало [6], Р. Екклес, К. Герціг та ін.
Але, недослідженими залишаються підходи до чіткого визначення принципів складання нефінансових
звітів та їх складових, визначення місця нефінансової звітності у системі звітності підприємства як
одного з елементів методу бухгалтерського обліку.
Мета дослідження полягає у визначенні поняття
нефінансової звітності, розгляду переваг та ризиків
її запровадження, аналізі результатів щодо стану її
оприлюднення підприємствами в Україні.
Виклад основного матеріалу. Ідея нефінасового
звітування з’явилася на початку 80-х років, коли
фонди соціальних інвестицій у Великій Британії
і США почали відслідковувати соціальні аспекти
діяльності компаній та загалом етику бізнесу. Згодом все більше компаній почало залучатись до складання нефінансової звітності і в 1997 році Коаліцією
за екологічно відповідальні економіки (CERES –
Coalition for Environmentally Responsible Economies)
за підтримки Програми ООН з навколишнього
середовища (UNEP) створили GRI (Global Reporting
Initiative) для розробки керівництва зі звітування
щодо економічної, екологічної та соціальної діяльності підприємств [1, с. 30]. На сьогодні Глобальний
договір об’єднує понад 12 000 учасників із 170 країн
світу [2, с. 69]. Світовий досвід свідчить, що наразі
все більше підприємств, незалежно від їх розміру
та виду діяльності, впроваджують нефінансову звітність в корпоративну практику, а також використовують апробовані підходи до складання соціальних зві-
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тів, поетапно реалізуючи їх універсальні принципи
і методологію [3, с. 112].
В Україні поштовх нефінансовому звітуванню
надав розвиток національної мережі Глобального
договору ООН, оскільки надання щорічного Звіту
про прогрес реалізації принципів ГД є одним із
зобов’язань, яке бере на себе підписант [4, с. 306].
Термін «нефінансова звітність» не є загальноприйнятим в Україні і його законодавчо не закріплено.
За визначенням представників Глобального договору ООН, нефінансова звітність (соціальна звітність, звітність із сталого розвитку) – це докумен-

тально оформлена сукупність даних комерційної
організації, що відображає середовище існування
компанії, принципи та методи співпраці з групами
впливу, результати діяльності компанії в економічній, соціальній та екологічній сфері життя суспільства. Глобальна ініціатива зі звітності (GRI) термін
«звітність зі сталого розвитку» трактує як звітність,
яка охоплює одночасно економічні, екологічні
та соціальні аспекти діяльності організації [1, с. 6].
Однозначної думки щодо загальної назви звітів
про різні аспекти соціальної відповідальності бізнесу не існує, тому виникають різні тлумачення, а
саме: «Соціально-відповідальна
Інструмент
Додаткове
звітність», «Соціальна і еколоІнструмен
задоволення
пояснення сум,
гічна звітність», «Звітність зі
відповідального
інформаційних
відображених у
бізнесу; 10,53%
потреб зацікавлених
річних фінансових
стійкого розвитку», «Звітність
сторін щодо
звітах; 7,89%
про прогрес», «Соціальна звітекономічних,
ність», «Звіт із корпоративної
Звітність, що
соціальних та
складається не
відповідальності», «Екологічна
екологічних
тільки з якісних, але
звітність», «Звіт з нефінансової
показників; 76,32%
й з кількісних
діяльності». Усі названі форми
показників; 5,26%
звітності
характеризуються:
спільною метою, яка полягає
в наданні даних про соціальні,
економічні, та екологічні аспекти
діяльності підприємства; наявністю даних про кількісні та якісні
аспекти соціально-економічної
Рис. 1. Підходи до визначення поняття
діяльності, тобто нефінансової
«нефінансова звітність» [5, с. 30]
інформації; деякими відміннос80
тями, пов’язаними з висвітлен73,3
70
ням деяких сфер соціальної діяль62,8
60,7
60
ності підприємств.
50,9
50
Найбільш поширеними визна40
ченнями
нефінансової
звіт30
ності серед науковців є наступні
21,5
17,1
16,9
14
20
(рис. 1).
10
Оскільки українські компанії
0
тільки починають інтегруватись
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
у світову спільноту, то вони обеРівень розкриття інформації, %
режно підходять до розкриття
Рівень розкриття інформації ТОП-10, кількість компаній
інформації
про
нефінансові
аспекти своєї діяльності, найРис. 2. Середній рівень розкриття інформації
поширенішими з яких є: розвиукраїнськими компаніями [6, с. 1]
ток людського капіталу і умови
120
праці, благодійництво та доброчинність, співпраця з місцевими
100
громадами, відтворення і збереження довкілля. Ці звіти відрізСКМ
80
ДТЕК
няються від нефінансового звітуМетінвест
вання закордонних компаній за
60
АрселорМіттал Кривий Ріг
глибиною розкриття інформації
Київстар
та обсягом її надання.
40
Оболонь
Незважаючи на те, що нефіГК Фокстрот
20
нансова звітність в Україні значно відстає за своїм поширен0
ням від інших країн, вона має
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
значний потенціал для розвитку.
Рис. 3. Топ-5 українських підприємств-лідерів з надання
Наразі відбувається процес анапрозорої інформації у нефінансовій звітності
лізу закордонного досвіду, інте[розроблено автором на основі 6]
грації методики та методології
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Таблиця 1
формування звідності до українських реалій, але
це довгостроковий процес, що вимагає від компа- Компанії-лідери у секторах економіки України
ній готовності до постійної організаційної адаптації [6, с. 3–4]
і вдосконалення.
№
Сектор
Компанія – лідер
%
Перший звіт із корпоративної соціальної відпоз/п
відальності в Україні був підготовлений та опублі1
Телеком
Київстар
56
кований у 2005 році компанією «Систем Кепітал
2
Енергетика
ДТЕК
79
Менеджмент» (СКМ). Така ініціативність компанії
3
Металургія АрселорМіттал Кривий Ріг 85
дозволила їй посісти одне з ключових місць у сфері
4
Нафта і газ
Галнафтогаз
69
розвитку соціально-відповідального бізнесу, і вже
5
Рітейл
Група компаній Фокстрот 72
сьогодні компанія єдина серед вітчизняного бізнесу
6
АПК
Кернел Трейд
71
підготувала чотири соціальних звіти, два з яких – за
7 Фармацевтика
Фармак
24
стандартами GRI. Перший звіт відповідно до сис8
Фінанси
UniCreditBank
62
теми GRI в Україні оприлюднив Надра Банк [1, с. 33].
9
Табак
Imperial Tobacco Україна 30
На теперішній час нефінансову звітність із
про10 Харчова
Nestle Україна
63
переліку Топ-100 найбільших компаній в Украмиловість
їні публікують: Кернел, АрселорМіттал Кривий
11 МашинобудуМотор Січ
17
Ріг, Концерн Галнафтогаз, Метінвест, Оболонь,
вання
ДТЕК, Дніпроспецсталь, Нібулон, ГК Фокстрот,
12
Хімія
Procter & Gamble Україна 21
UniCreditBank, Nestle Україна, Київстар, КарлСамсунг
Електронікс Укра- 36
13 Дистрибуція
сберг Україна, ВіДі Груп, Монделіс Україна,
їна Компані
Альфа Банк Україна, СКМ та ін.
14
Алкоголь
Оболонь
82
Публікуючи нефінансові звіти, підприємства
15
Інші
доводять прозорість своєї
діяльності, приваблюючи тим 80
самим інвесторів та креди- 70
67
торів. За останні роки рівень
60
розкриття інформації українськими компаніями значно 50
47,5
збільшився (рис. 2).
40
Лідери з прозорості інфор36
мації у нефінансових звітах, 30
24,2
20,1
23
які покращели свої результати
16,7
20,7
20
17,8
завдяки підготовці і розмі14
19,9 19,7
16,7
щенню на сайтах нефінансової 10
12,3
9,2
звітності наведено на рис. 3.
0
Найбільший рівень розкриття інформації можемо
спостерігати у компаній секторів «Металургія», «Телеком» та «Фінанси». Найменші
показники розкриття – у компаній секторів «Нафта і газ»
Рис. 4. Рівень розкриття інформації у нефінансовій звітності
та «Табак» (рис. 4).
за секторами економіки [розроблено автором на основі 6]
Компанії – лідери у цих сферах наведені у таблиці 1.
Нефінансова звітність
За даними табл. 1 видно,
що в переважній більшості
Переваги
Ризики
секторів лідери не змінюються – Київстар, ДТЕК, Гал1. Допомагає розбудувати процес управління
1. Можлива критика
нафтогаз.
СВБ
Нефінансові звіти роз2. Будує довіру з боку різних груп впливу
2. Дилетантизм і невігластво
міщуються на корпоратив3. Підвищує прозорість діяльності підприємства
3. Ресурсозатратність
них веб-сайтах підприємств,
публікуються у вигляді бро4. Підвищує готовність підприємства до роботи
4. Достовірність даних
на інших ринках
шур для вільного використання і поширюються заці5. Відсутність запасного
5. Зміцнює ділові відносини та сприяє
кавленим сторонам [2, с. 69].
виходу
розширенню ринків
Їх адресатами є широке коло
громадськості, а саме: насе- Рис. 5. Основні переваги та ризики нефінансової звітності
лення, споживачі, ЗМІ, ділові [згруповано автором на основі 1]
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та бізнес-партнери, фінансові агенти (кредитори,
інвестори, донори), підрядники та постачальники,
акціонери (власники і співвласники), співробітники
та працівники компанії, а також органи влади (державної та місцевого самоврядування), регіональні
адміністрації та неурядові організації.
Як і будь-який інструмент управління нефінансова звітність має як переваги, так і ризики свого
застосування (рис. 5).
Отже, складання нефінансових звітів несе певні
переваги, оскільки при їх підготовці у підприємства
реалізовується можливість проаналізувати власну
стратегію, об’єктивно оцінити діяльність, ідентифікувати нефінансові ризики та удосконалити процеси
управління [2, с. 69].
Висновки. Таким чином, оприлюднення нефінансової звітності здійснюється більшістю великих
міжнародних корпорацій і з кожним роком зростає
кількість таких підприємств в Україні. Це пов’язано
з тим, що нефінансова звітність дозволяє українським компаніям зберегти і розширити бізнес,

позитивно впливає на імідж організації і створює
її репутацію, відіграє важливу роль у покращенні
діяльності підприємства та підвищення його конкурентоспроможності в умовах ринкового середовища.
На підставі проведеного аналізу нефінансову
звітність можна визначити як інструмент відповідальності перед суспільством, що забезпечує інформаційні потреби зацікавлених користувачів щодо
економічних, соціальних та екологічних показників,
які додатково розкривають та пояснюють діяльність
господарюючого суб’єкта не тільки в якісних, але
і в кількісних показниках, тобто така інформація
є прозорою. За останні роки на сайтах були опубліковані нефінансові звіти великої кількості вітчизняних підприємств і з’явилися компанії-лідери в переважній більшості секторів державної економіки.
Отже, застосування нефінансової звітності
в Україні, хоча і не є обов’язковою вимогою до підприємств, але є вкрай важливим і має бути спрямовано на збалансоване забезпечення потреб багатьох
зацікавлених сторін.
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ОБНАРОДОВАНИЕ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
УКРАИНСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Устич В.А.
аспирант
Донбасского государственного педагогического университета
В статье рассмотрена история возникновения нефинансового отчета в мире и Украине. Исследована сущность
и значение понятия «нефинансовая отчетность», обобщены основные подходы к ее определению. Проанализирована динамика составления и представления нефинансовой отчетности украинскими компаниями, а
также уровень раскрытия ими показателей финансовых отчетов и прозрачность опубликованной информации.
Определены предприятия-лидеры в секторах экономики Украины по составлению и публикации нефинансовых отчетов. Охарактеризованы преимущества и риски применения нефинансовой отчетности. Обоснована
необходимость формирования нефинансового отчета предприятий для возможности их эффективного функционирования на мировом рынке, привлечения инвесторов.
Ключевые слова: нефинансовая отчетность, социальная ответственность, Глобальный договор ООН, Глобальная инициатива по отчетности, прозрачность информации, устойчивое развитие.
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PROMULGATION OF NON-FINANCIAL REPORTING BY UKRAINIAN ENTERPRISES
Ustych V.A.
Graduate
Donbass State Pedagogical University
The article reviews the history of the non-financial report in the world and Ukraine. The essence and meaning
of the concept of «non-financial reporting» is investigated, the main approaches to its definition are summarized.
The dynamics of the compilation and presentation of non-financial reporting by Ukrainian companies, as well as
the level of disclosure of financial statement indicators and transparency of published information are analyzed. In terms
of making non-financial reports and their promulgation some leading enterprises in the in the sectors of the Ukrainian
economy have been identified. The advantages and risks of using non-financial reporting are described. The necessity
of forming a non-financial report of enterprises for the possibility of their effective functioning on the world market,
attracting investors, etc. is substantiated.
Keywords: non-financial reporting, social responsibility, the United Nations Global Compact, the Global Reporting
Initiative, information transparency, sustainable development.
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СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖIВ
У РОЗДРIБНIЙ ТОРГIВЛI ОКУЛЯРНОI ОПТИКИ
Шаргородський I.O.
магістрант
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Вищого навчального закладу «Університет «Україна»
Стаття присвячена розгляду стимулювання продажів у роздробній торгівлі окулярної оптики. Проаналізовано засоби стимулювання продажу товарів (по групах), особливості прийняття рішень щодо
зазначеного процесу. Визначено, що споживач – центральна постать у процесі стимулювання продажу. Виділено етапи стимулювання продажів, враховуючи специфіку галузі. Наведена характеристика органу зору людини, офтальмологічні школи в Україні. Розглянуто окулярні лінзи (за параметрами). Запропоновані основні заходи, які направлені на стимулювання продажів у роздрібній
торгівлі окулярної оптики.
Ключові слова: стимулювання продажів, роздрібна торгівля, товар, споживач, зір, лінза, окулярна
оптика, персонал.

Постановка проблеми. У формуванні економічного потенціалу України та забезпеченні потреб
покупців вагому роль відіграє роздрібна торгівля як
важлива складова внутрішнього ринку [1].
На сучасному етапі підприємства роздрібної
торгівлі працюють в умовах жорсткої конкуренції.
Тому для втримання споживачів застосовуються такі
методи, на впровадження яких підприємство відразу отримає відповідну реакцію й визнання. У такій
ситуації стимулювання продажів є важливим фактором, що впливає на збут і відіграє важливу роль
у бізнесі, зокрема оптичному.
За статистикою, корекції зору потребує значна
доля населення нашої країни – приблизно третина.
Це обумовлено патологією органів зору в дитячому
і літньому віці, великими зоровими навантаженнями
у середньому віці, віковими порушенням рефракції

ока тощо. Від правильного підбору засобів корекції
зору багато в чому залежать здоров’я і працездатність населення. Ринок окулярної оптики є складовою частиною ринку засобів корекції зору, характерною особливістю якого є цільова орієнтація на
кінцевого споживача, тобто на переважну частину
населення нашої країни.
А тому стимулювання продажів – це крок назустріч покупцю, проти чого він не має сил устояти,
реагуючи на пропозиції підприємства (ринку).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням системи стимулювання продажів на підприємствах займалися такі вітчизняні
та зарубіжні науковці і практики, як Л. Балабанова,
Б. Баріс, Б. Барнс, Дж. Блайд, В. Божкова, В. Герасимчук, Є. Голубков А. Дейан, Д. Каммінс, Ф. Котлер, О. Крутушкіна, Ж.-Ж. Ламбен, О. Майборода,
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Р. Маллін, Т. Маслова, Т. Примак, Є. Ромат, Л. Троадек, Дж. Фокс, Д. Шульц та ін.
Однак аналізу системи стимулювання продажів,
зокрема, у роздрібній торгівлі окулярної оптики
у роботах не приділено достатньої уваги. Тому система стимулювання продажу має потребу в більш
глибокому розгляді, аналізі та структуризації.
Метою дослідження є аналіз системи стимулювання продажів у роздрібній торгівлі окулярної
оптики.
Виклад основного матеріалу. Стимулювання
продажу товарів – це, в перекладі з англійської,
надання цьому товару здатності до руху [4].
Сучасне стимулювання продажу товарів можна
визначити як сукупність прийомів, котрі застосовуються протягом усього життєвого циклу товару до
трьох учасників ринку (споживача, оптового та роздрібного торговця і власного торгового (збутового)
персоналу з метою максимального (нехай і короткочасного) збільшення кількості нових покупців. Зазначені
три напрямки є кільцями одного ланцюжка «виробник – споживач». Їхня ефективність впливає на ефектність усього процесу продажу так само, як і товар [6].
У той же час, стимулювання продажу являє
собою систему спонукальних заходів, спрямованих
на отримання відповідної реакції цільової аудиторії на різні заходи в межах маркетингової стратегії
підприємства загалом та його комунікаційної стратегії зокрема. Це засіб короткострокового впливу на
ринок. Однак ефект від стимулюючих заходів досягається швидше, ніж від використання інших елементів комплексу просування.
Спеціалісти, які працюють у сфері маркетингу,
вважають, що метою стимулювання продажу товарів
є швидка та ефективна зміна поведінки покупця (або
споживача) і перетворення його з потенційного клієнта
на фактичного учасника процесу купівлі-продажу певного товару. Для цього необхідно задіяти велику кількість людей: виробника чи посередника, які є власниками чи розпорядниками цього товару і беруть на себе
відповідальність про проведення такої акції; власний
персонал виробника або посередника, що займається
продажем цих товарів (їх ще називають збутовим персоналом); рекламні агенції; мас-медіа та консалтингові
фірми, а також безпосереднього учасника всіх акцій
купівлі-продажу товарів. Загальна мета стимулювання
продажу товарів – це терміново збільшити зацікавленість потенційних або фактичних покупців у купівлі
певного товару у певному місці і у певний термін. Але
кожна група активних учасників акції зі стимулювання
має вирішити свої проблеми. Так, покупець вирішує
купити даний товар через дуже привабливу перевагу
матеріального або морального характеру, торговий
посередник – через пропозицію проферентних пільг,
а торговий персонал – через персоніфіковану мотивацію. Вибір цих або інших засобів стимулювання
залежить від наявності коштів на проведення цієї акції
та тих завдань, що мають бути вирішені стосовно певної групи учасників. Фахівці з маркетингу об’єднують
засоби стимулювання у три групи: пропозиція ціни
(продаж за зниженими цінами, знижки з ціни, пільгові
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купони тощо); пропозиції у натуральній формі (зразки
товарів, премії у вигляді дешевших або супутніх товарів тощо) та активні пропозиції (конкурси, лотереї, ігри
тощо). Ці заходи конкретизують, визначають вартість
кожного, оптимізують з урахуванням їх ефективності.
Крім цього, професіонал має врахувати багато інших
чинників, у тому числі такі, як стратегічні завдання
фірми, маркетингу, заходи із стимулювання продажу
товарів. Повинні бути враховані також етапи життєвого циклу товарів, про стимулювання яких прийнято
рішення, тенденції та практика конкурентів у цій сфері
діяльності, а також національні особливості ставлення
цільової групи покупців до конкретних носіїв масмедіа [6].
З найважливіших особливостей прийняття
рішень щодо стимулювання продажу товарів необхідно врахувати такі:
1) хоча принципове рішення приймає керівництво, але безпосереднє планування та проведення
акції покладається на торговий персонал фірми, від
професійності якого та бажання опрацювати цю
акцію ефективно залежить її результат (позитивний
або негативний);
2) розрахунки витрат на проведення акції зі стимулювання продажу товарів та ефективності прийняття
рішення можна провести в два способи: а) спочатку
визначити, чого треба досягти цією акцією за наявну
суму грошей, а потім конкретизувати дії (заходи, їх
вартість та ефективність, добір варіантів і відхилення
тих, що на думку спеціалістів є менш ефективними
або більш дорогими); б) відібрати ефективні варіанти
(напрями стимулювання, конкретні заходи, їх вартість
та ефективність) і підрахувати, скільки це коштуватиме;
3) завжди є ризик того, що десь щось не спрацює
і не буде досягнуто цілей, поставлених перед акцією
щодо стимулювання продажу товарів. Тому треба
закласти цей ризик у підрахунки майбутньої ефективності такої акції;
4) визначаючись щодо товарів, для яких буде проведено стимулювання продажу, необхідно врахувати
й ставлення покупців до товарів, які часто продаються зі знижкою [7].
До переваг стимулювання продажу товарів
спеціалісти відносять: більш швидкий вплив на
попит; забезпечення постійного пошуку нових ідей
з урахуванням еволюції ринку та змін у менталітеті покупців; ефективніше забезпечення гармонічного просування товару на ринок проти інших форм
комунікативної діяльності.
Щоб стати гарантом успіху виробника в його просуванні на ринку, заходи стимулювання продажу мають
відповідати специфіці товару і засобів комунікації.
У кількісному відношенні стимулювання продажу товарів спрямоване на споживача. Споживач –
центральна постать у процесі стимулювання. Усю
маркетингову політику комунікацій спрямовано на
нього, увесь спектр заходів стимулювання було розроблено з однією метою – як найефективніше привернути увагу споживачу. Якщо споживач не може
або не хоче купити товар, то всі витрати будуть
даремними [9].
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Споживачеві присвячується три чверті акцій зі
стимулювання. Воно має на меті забезпечити продаж
товарів, створити потік покупців саме в тому місці,
де відбувається продаж цих товарів. У цьому полягає
відмінність стимулювання продажу від прийомів прямого маркетингу, які звертаються безпосередньо до
певних потенційних покупців поза місцем продажу
для того, щоб спонукати їх до замовлення товарів [3].
Споживачів спеціалісти поділяють на три групи:
перша – це ті, хто не користується товарами даної
марки; друга – це ті, хто користується іншими товарними марками і третя – ті, хто часто міняє марки. Найбільш перспективними є ті, хто часто міняє марки,
тому що представники перших двох груп не завжди
реагують на стимулювання продажу Ті, хто часто
міняє марки, переважно прагнуть або низьких цін, або
високої споживчої цінності товару. Стимулювання
продажу на ринках, де товари різних марок схожі між
собою, забезпечує тільки короткочасне збільшення
продажу. Але воно не здатне радикально змінити
розподіл ринку. Проте на ринках, де товарні марки
помітно відрізняються одна від одної, стимулювання
може бути значно ефективнішим. Отже, метою стимулювання споживача є збільшення кількості покупців
та кількості товару, придбаного одним покупцем [9].
У сучасних умовах, коли відбувається перенасичення ринків продукцією, коли фірми конкурують
майже за кожного споживача, науковці пропонують
ряд етапів щодо стимулювання продажів, враховуючи специфіку галузі. Основними з них є:
1. Формування маркетингової стратегії підприємства.
2. Призначити відповідальних за виконання
основних функцій системи маркетингу, наділити їх
повноваженнями і ресурсами, визначити критерії
оцінки ефективності їх роботи і відповідальність.
3. Опис продуктів або послуг (найменування,
переваги, особливості).
4. Визначення цільової групи споживачів та його
потенціалу.
5. Опис способів просування продукції цільовим групам споживачів, визначення найбільш ефективні з них.
6. Аналіз цінової політики.
7. Визначення точки беззбиткової компанії (мінімально допустимий загальному продажів) в грошовому виразі.
8. Розрахунок індивідуального плану продажів
для кожного співробітника.
9. Аналіз продуктивності роботи відділу продажів.
10. Визначення кількості контактів і клієнтів,
яких повинен забезпечити один співробітник відділу
продажів.
11. Створення такої системи мотивації персоналу,
яка орієнтуватиме співробітників служби маркетингу і збуту на досягнення результатів.
12. Розробка плану маркетингу: які продукти продавати і кому, цінова політика, система розподілу,
методи просування продукції, інформування клієнтів про свої продукти або послуги [5; 10].
Тому важливим завданням є формування асортименту торгової організації [11], а також комплексу захо-

дів щодо стимулювання подальшої реалізації у залежності від цільової спрямованості магазину (зокрема
роздрібної торгівлі окулярною оптикою в Україні).
Слід зазначити, що інформацію про світ, який нас
оточує, ми одержуємо за допомогою органів чуття
(аналізаторів). Вони сприймають і первинно аналізують різні подразнення, що одержують організмом
із зовнішнього середовища, після чого передають
інформацію до головного мозку. Завдяки органам
чуття ми маємо зір, слух, дотик, нюх, смак. Серед
інформаційних каналів для нас найважливіші зір
і слух – приблизно 80% відомостей про навколишнє
середовище нам постачає зір і близько 18% – слух.
Зір – це здатність бачити форму, розміри та колір
навколишніх предметів, визначати відстань до них,
взаємне розташування предметів у просторі, рухи
живих і неживих тіл, а також орієнтуватися серед
них. За допомогою зору людина сприймає й розрізняє графічні сигнали (букви, цифри, малюнки тощо).
Зорове сприйняття можливе завдяки функціонуванню зорової сенсорної системи (зорового аналізатора). Він, як і кожний аналізатор, складається
з трьох частин: периферичної, провідникової та центральної. Периферичною частиною зорового аналізатора є орган зору – око. До складу зорового аналізатора входять зоровий нерв (провідникова частина)
та зорова зона в корі потиличних часток головного
мозку (центральна частина).
З усіх органів чуття око несе найбільше інформаційне навантаження і має найбільше значення – завдяки
йому людина отримує близько 90% усієї інформації
про навколишній світ. Око – парний орган, який міститься в очній ямці черепа (орбіті). Воно складається
з двох частин: очного яблука та допоміжного апарату
ока. Очне яблуко має кулясту форму, що дозволяє
йому рухатись у межах очної ямки. Воно складається
з трьох оболонок (зовнішньої білкової – склери, середньої – судинної, внутрішньої – сітківки), кришталика
та склистого тіла [2].
Зазначимо, що в Україні існує 3 офтальмологічні
школи: Харківська, Київська і Одеська. У 1868 р.
у Харкові було створено кафедру очних хвороб, яку
очолив Л. Гіршман. У 1930 р. на базі лікарні було створено Український НДІ очних хвороб ім. Л. Гіршмана,
що став першим таким закладом не лише в Україні,
але і в Радянському Союзі. У Києві й Дніпропетровську були засновані філії цього інституту. Становлення офтальмологічної школи в Києві пов’язане
з ім’ям В. Караваєва, який розробив свою оригінальну
операцію з видалення катаракти. Одеська офтальмологічна школа наймолодша, але вона справила вирішальний вплив на розвиток офтальмології в Україні.
Виникла ця школа у 1903 р., коли в Новоросійському
(нині Одеському) університеті була відкрита кафедра
очних хвороб, котру очолив найвидатніший офтальмолог початку XX ст. С. Головін. Вихованець московської школи офтальмологів, він на Півдні України
розвинув офтальмологічну науку, яку згодом його
учні (академік В. Філатов, проф. С. Кальфа) і послідовники (акад. Н. Пучковська, М. Кащук, І. Єршович
та ін.) піднесли до світового рівня.
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Основним засобом для корекції зору є окуляри,
а також контактні лінзи. Окулярні лінзи призначені
при різних аномаліях рефракції, пресбіопії, косоокості та інших порушеннях зору.
Нині на ринку оптичної корекції існує величезна
кількість окулярних лінз, які можуть відрізнятися
між собою за наступними параметрами:
1. Виробники: Франція (Essilor, BBGR); Німеччина (Rodenstock, Zeiss); Японія (Seiko, Nikon);
Корея (NeoLook).
2. Дизайн: сферичний; асферичний. Класична сферична лінза опукла в плюсовому діапазоні і увігнута
в мінусовому. Плюсова лінза має найбільшу товщину
в центрі і тонкі краї. Мінусова лінза навпаки, найбільш тонка в центрі і товста по краях. Асферична
лінза є плоскішим і тоншим варіантом, що надає їй
переваги. Лінзи асферичеcкого дизайну вище за вартістю у порівнянні з класичною сферичною лінзою.
3. Товщина (показник заломлення). Цей показник відноситься до важливих оптичних властивостей лінзи, визначає товщину і об’єм лінзи, коефіцієнт відображення від її поверхні і вагу. Чим більше
показник заломлення, тим тонше і легше полімерна
лінза, тому такі лінзи незамінні при високих показниках рефракції і для установки в дитячі окуляри.
Показники заломлення для пластикових лінз:
1.49–1.50 – невитончений пластик; 1.56 – середній індекс потоншення; 1.6–1.67 – високий індекс
потоншення; 1.74 – дуже високий індекс потоншення. Чим вище показник заломлення матеріалу
лінзи, тим більше світла відбивається від її поверхні.
Чим більше коефіцієнта заломлення, тим природно,
дорожче за лінзу. Використання таких лінз в окулярах, дозволяє істотно збільшити їх комфортність
і естетичну привабливість.
4. Матеріал: скло, пластик. Кожен матеріал має
ряд переваг і недоліків. Наприклад, скло не дряпається на відміну від пластика, але є крихким матеріалом, який легко б’ється. А, що стосується оптичних властивостей скла і пластика, то на сьогодні,
виробники очкових лінз пропонують пластик, який
по чистоті і прозорості мало чим поступається склу.
5. Покриття: мультипокриття, яке включає
наступні компоненти – антирефлексне покриття
(антивідблиск) – усуває небажані ефекти, завдяки
чому око отримує більше світла, збільшується
гострота зору; зміцнюючі покриття (НС) – такі
покриття підвищують стійкість лінз до механічних
дій і значно подовжують термін її служби; гідрофобні, олеофобні покриття – роблять поверхню лінз
гладкою, відхід і очищення стають простішими [8].
Існують різні класифікації контактних лінз: за
матеріалом, з якого вони виготовлені, за частотою
заміни (терміну, після якого лінзи замінюються на
нові), режиму носіння (денний, гнучкий, пролонгований, безперервний), дизайну (сферичні, торичні,
мультифокальні), ступенем прозорості (прозорі,
кольорові, декоративні).
В даний час для виправлення недоліків зору використовуються окуляри, а також контактна, хірургічна
і лазерна корекція.
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Слід зазначити, що для успішного продажу окулярної
оптики має дуже важливе значення – площа приміщення
(для бутиків – від 35 кв. м, для магазинів-салонів – від
100 кв. м); місце розташування (у великому торговому
центрі, в галереї бутиків або на жвавій вулиці); наявність
в приміщенні торгового залу, майстерні з виготовлення
окулярів, медичного кабінету; сучасне діагностичне
та торгове устаткування; кваліфікований персонал
(лікар, оптометрист, продавець-консультант); постійні
клієнти; вигідні контракти з постачальниками лінз
і оправ; наявність дозвільної документації.
Враховуючи специфіку роздрібної торгівлі окулярної оптики можна запропонувати основні заходи,
які не потребують значних витрат, а саме: якісна
реклама – буклети, листівки, банери; зміна дизайну
і розширення асортименту, наприклад, під замовлення
покупців або закупівля ексклюзивних товарів, які відсутні у конкурентів (завжди призводять до зростання
інтересу і залучення потенційних клієнтів); збільшення суми середнього чека шляхом додаткового продажу (Cross-Sell), продажу більш недорогого товару
(Down-Sell), застосування методу «Магніт зверху»
(Up-Sell); раціональна викладка товару; робота з клієнтською базою; робота з продавцями-консультантами, насамперед, мотивація персоналу: бонуси,
премії, відсотки від продажів, проведення конкурсів
«Кращий продавець місяця (року)», «Відповідальний
продавець», «Презентація товару»; додаткові заходи,
які підвищать продажі: сезонні розпродажі, ліквідації
минулих колекцій; впровадження інноваційних методів роботи (наприклад, організація фітнес-кабінету
в салоні «Оптика» може підвищити ефективність
роботи діагностичного кабінету салону і допоможе
залучити нових покупців) тощо.
Перспективи розвитку окулярної оптики в Україні наступні: розширення роздрібної мережі за рахунок відкриття нових салонів оптики в регіонах України (у тому числі інтернет-магазинів); збільшення
об’ємів продажів окулярів, м’яких контактних лінз
і інших товарів; вдосконалення системи управління
продажами на основі автоматизації процесів; впровадження нових роздрібних послуг і підвищення
якості пропонованих.
Висновки. Таким чином, важливим пріоритетним аспектом маркетингової діяльності виступає
стимулювання продажів, оскільки товар купують
лише в разі, коли споживач платоспроможний, а
товар йому необхідний.
Сучасні методи стимулювання продажів допомагають налагодити комунікацію із споживачами і підтримувати імідж торгової організації. Список прийомів збільшення об’єму продажів з кожним днем
розширюється, з’являються витонченіші і креативні
методи впливу на купівельну активність споживачів.
Який метод вибрати залежить від: ситуації на ринку;
активності конкурентів; особливостей товару або
послуги; цільовій аудиторії бізнесу тощо.
Для підвищення рівня продажів в салонах оптики
необхідно дотримуватися системи, що складається
з декількох етапів: внутрішня робота, зовнішня робота,
робота з персоналом і покупцем, успішна реклама.
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Статья посвящена рассмотрению стимулирования продаж в розничной торговле очковой оптики. Проанализированы средства стимулирования продажи товаров (по группам), особенности принятия решений, которые
касаются отмеченного процесса. Определено, что потребитель – центральная фигура в процессе стимулирования продаж. Выделены этапы стимулирования продаж с учетом специфики отрасли. Приведена характеристика органа зрения человека, офтальмологические школы в Украине. Рассмотрены очковые линзы (по параметрам). Предложены основные мероприятия, которые направлены на стимулирование продаж в розничной
торговле очковой оптики.
Ключевые слова: стимулирование продаж, розничная торговля, товар, потребитель, зрение, линза, окулярная
оптика, персонал.

STIMULATION OF SALES IN RETAIL TRADE OF STEEL OPTICS
Shargorodsky I.A.
Graduate Student
Nikolayev Interregional Institute of Human Development
University of Ukraine
The article is sanctified to consideration of stimulation of sales in the retail business of point optics. Facilities
of stimulation of sale of commodities (on groups), features of making decision, that touch the marked process, are
analysed. It is certain that a consumer is a central figure in the process of stimulation of sales. The stages of stimulation
of sales are distinguished taking into account the specific of industry. Description over of organ of sight of man,
ophthalmology schools, is brought in Ukraine. The lenses of (on parameters) glasses are considered. Basic measures
that is sent to stimulation of sales in the retail business of point optics are offered.
Keywords: stimulation of sales, retail business, commodity, consumer, sight, lens, ocular optics, personnel.

123

# 5 (18) 2017
УДК 656.7

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Шелест О.Л.
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Скрипак О.М.
магістрант
Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
У статті розглянуто теоретичні основи управління витратами та прибутком підприємства; нормативно-правове регулювання процесу обліку витрат підприємства; процес формування прибутку підприємства; проведений аналіз прибутковості та узагальнені методи управління витратами та прибутком підприємства.
Ключові слова: прибутковість, витрати, платоспроможність, надійність, стабільність, ефективність,
фінансова стійкість.

Постановка проблеми. Результати господарської діяльності підприємства характеризуються
багатьма економічними показниками, серед яких
одним із головних є прибуток. Адже завдяки йому
забезпечується фінансова стійкість та платоспроможність підприємства, а також фінансується його
розвиток. Прибуток виступає рушійною силою економіки, спонукає підприємців до фінансової діяльності. Для стабільного розвитку підприємства у довгостроковому періоді необхідна оптимізація його
доходів і витрат, джерел фінансування. Тому необхідно створити дієвий механізм управління прибутком на підприємстві, що також забезпечить розвиток
економіки країни в цілому.
Мета даного дослідження полягає в проведенні
аналізу прибутковості підприємства, оцінці ефективності його діяльності та прогнозуванні прибутку
на майбутній рік. Мета дослідження полягає також
у вивченні теоретичних і практичних основ формування прибутку підприємства та розробці шляхів
щодо підвищення ефективності процесу управління
прибутком підприємства в умовах сучасної економічної ситуації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Велика кількість авторів присвятила цьому питанню
багато уваги. Дослідження прибутковості підприємства простежується у працях багатьох вітчизняних
науковців, зокрема О. М. Бандурки, І. А. Бланка,
В. Л. Корінєва, О. В. Ефимова, М. Д. Білик,
І. В. Сіменко, А. Д. Шеремет та інших.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогодні проблема формування
та використання прибутку є однією з найважливіших
проблем у забезпеченні сталого розвитку підприємств, оскільки саме прибуток визначає можливості
подальшого розвитку та ефективного функціонування підприємства. Сталий розвиток підприємства
значним чином залежить від здатності фінансувати
відтворювальний процес, що, в свою чергу, залежить
від здатності отримувати прибуток.
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Викладення основного матеріалу. Мета будьякого підприємства – це отримання позитивного
фінансового результату та пошук шляхів його збільшення. Результативність діяльності відображається
у фінансово-економічних показниках, які найбільш
точно характеризують фінансовий стан суб’єкта
господарювання та дають уявлення про економічний потенціал його розвитку [1]. Важливим засобом
впливу на фінансові результати діяльності суб’єкта
господарювання виступає ефективна та дієва система контролю витрат. Своєчасний контроль за
витратами та собівартістю дає можливість виявити
резерви збільшення прибутку, знизити собівартість
виробництва продукції і, як наслідок, підвищити
конкурентоздатність підприємства.
Прибуток – найважливіша фінансова категорія,
що відображає позитивний фінансовий результат
господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку
свідчить про обсяг і якість виробленої продукції,
стан продуктивності праці, рівень собівартості.
Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при
будь-якій формі власності [1]. Він є не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб
підприємств, а і джерелом формування бюджетних
ресурсів держави. У сучасній економічній теорії
існує безліч різнобічних точок зору щодо економічної сутності прибутку. Прибуток у класичному
розумінні – різниця між виручкою підприємства від
реалізації продукції та витратами на її виробництво,
тобто собівартістю. Більш повний аналіз визначень
прибутку наведено на таблиці 1.
З метою аналізу та забезпечення ефективного
управління формуванням прибутку розрізняють
декілька видів прибутку підприємства: маржинальний, валовий, операційний, від звичайної діяльності,
та чистий. Відповідно до чинних в Україні положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, загальний прибуток підприємства складається з прибутку, отрима-
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ного підприємством від звичайної діяльності та від
надзвичайних подій. Прибуток від звичайної діяльності становить близько 95% загальної суми отриманого підприємством прибутку.
Рентабельність – це відносний показник інтенсивності виробництва, який характеризує рівень
окупності (прибутковості) відповідних складових
процесу виробництва або сукупних витрат підприємства. З іншого боку, рентабельність – якісний вартісний показник, який показує рівень віддачі витрат
або ступінь використання існуючих ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів (робіт і послуг).
Це не просто статистичний, розрахунковий параметр, а складний комплексний соціально-економічний критерій.
На відміну від прибутку, він характеризує ефективність фінансової діяльності будь-якого конкретного економічного суб’єкта, щодо всіх інших
(індивідуальних підприємців, організацій, регіонів,
окремих країн і світу в цілому), незалежно від розмірів і характеру економічної діяльності.
При аналізі та оцінці прибутковості необхідно
враховувати те, що на неї впливають різні фактори, як зовнішні так і внутрішні. До зовнішніх
можна віднести систему оподаткування, державне
регулювання цін, нормативні документи галузі,
в якій працює підприємство, умови та ставки кредитування. До внутрішніх входять цінова політика, обсяг діяльності (кількість та номенклатура
продукції, ціни), обсяг та характеристика витрат
обігу, чисельність працівників, фонд оплати праці,
а також показники ефективності роботи обладнання та працівників та ін.

Для детального аналізу діяльності ТОВ
«GlobalВilgi» необхідно розрахувати наступні
показники: фондовіддачу, фондоємність, продуктивність праці, матеріаловіддачу, матеріалоємність,
рентабельність виробництва, продукції, витрати на
1 гривню товарної продукції.
Розраховані техніко-економічні показники діяльності управління представлено в табл. 2.
Згідно даним табл. 2 обсяг продукції у порівнянні з минулим періодом зріс на 24,4%, що становить 32,3 тис. грн. Матеріаловіддача збільшилась на
0,2 тис. грн., що позитивно характеризує діяльність
управління.
Фондовіддача підвищилася на 3,2%. Рівень рентабельності за звітній період збільшився на 5,3%.
У сучасних умовах необхідно вміти забезпечити
ефективне функціонування компанії та реально оцінити її фінансовий стан, виявити можливості підвищення ефективності, оцінити напрямок розвитку
компанії за допомогою виявлення потреб у фінансових ресурсах [2].
Аналіз фінансового стану – комплекс дій щодо
вивчення й аналізу результатів фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою
визначення ступеня ефективності використання основних фондів і оборотних коштів для реалізації програм
(статутних завдань) організацій, установ, виявлення
можливих недоліків, порушень, невикористаних резервів підвищення результативності діяльності.
Фінансовий стан визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення
і використання ресурсів підприємства, його реальні
й потенційні фінансові можливості [3].
Таблиця 1

Аналіз визначень категорії «прибуток»
Автор
Визначення
Прибуток – змінена форма додаткової вартості, виробленої, реалізованої, готової до розЕфимова О. В.
поділу, що сформована в процесі суспільного відтворення для задоволення різних інтересів підприємства та його власників
Прибуток – це додаткова вартість, яка утворюється в процесі виробництва понад вартість
Білик М. Д.
спожитих виробничих ресурсів і робочої сили.
– це грошове вираження основної частини грошових накопичень, які створені
Буряковський В. В. Прибуток
підприємствами різних форм власності
Прибуток – мірило фінансового здоров’я підприємства, характеристика рентабельності
Бланк І. А.
вкладення коштів в активи конкретного підприємства
Прибуток – основне власне внутрішнє фінансове джерело, яке забезпечує розвиток підШеремет А. Д.
приємства на принципах самофінансування
Таблиця 2
Основні техніко-економічні показники
Показник
Фондовіддача
Фондоємність
Продуктивність праці
Матеріаловіддача
Матеріалоємність
Витрати на 1 гривню товарної продукції
Рентабельність підприємства

Період
Од.
виміру 2015 рік 2016 рік
грн.
12,5
12,9
грн.
0,1
0,1
%
273,2
269,1
грн.
0,4
0,4
грн.
2,3
2,4
грн.
1,7
1,8
%
1,9
2

Приріст
в абс. виразі (+,–)
у%
Тпр
+0,4
+103,2 +3,2
+32,3
+124,4 +24,4
+0,2
+122,2 +22,2
+0,1
+109,1 +9,1
+0,1
+101,1 +1,1
+0,1
+105,3 +5,3
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Таблиця 3
Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «GlobalBilgi»
На початок звіт- На кінець звітПоказник
ного періоду
ного періоду
Дохід (виручка від реалізації про58480,0
53650,4
дукції (товарів, робіт, послуг)
Непрямі податки ті інші відраху(9746,9)
(8941,7)
вання з доходу
Чистий дохід (виручка) від реаліза48733,1
44708,7
ції продукції (товарів, робіт, послуг
Інші операційні доходи
52,7
33032,7
Витрати на оплату праці
(17250,3)
(15358,2)
Відрахування на соціальні заходи
(5165,2)
(5041,2)
Амортизація
(6054,7)
(3498,0)
Податок на прибуток
(1591,8)
Разом витрати
48418,5
73318,9
Чистий прибуток
492,4
4660,0
Аналізу фінансового стану підлягають основні
статті балансу та інші матеріали обліку та фінансової звітності. Вивчається раціональність формування
й використання власних, запозичених та залучених
коштів, відповідність сум власних оборотних коштів
потребам у них, обсяг формування та виконання
плану одержання прибутку.
Для проведення аналізу внутрішнього фінансового стану компанії необхідно визначити динаміку
та структуру власного та позикового капіталів, також
причини зміни окремих складових (табл. 3).
Аналіз звіту про прибутки і збитки показав, що
найбільшу питому вагу в структурі чистої виручки
від продажів на кінець звітного періоду займають
інші операційні доходи (61,6%). Питома вага чистого
прибутку на кінець звітного періоду (8,7%) збільшилась порівняно з початком звітного періоду (0,8%),
що говорить про підвищення конкурентоспроможності діяльності компанії.
Також, не дивлячись на зниження всіх витрат
разом на 24900,4 тис. грн., компанія на кінець
звітного періоду року отримала чистий прибуток більший, ніж на початок звітного періоду на
4167,6 тис. грн. внаслідок збільшення інших операційних (збільшення на 32980 тис. грн.)та інших звичайних доходів (збільшення 114,7 тис. грн.).
Таким чином, проаналізувавши структуру і динаміку фінансової звітності компанії, можна зробити
висновок, що компанія має тенденцію до розвитку.
Що стосується управління оборотним капіталом, то
в цілому ситуація в даній сфері управління компанії
говорить про стабільність фінансового стану компанії.
Висновки. «GlobalBilgi» є провідним центром
з управління взаємовідносинами з клієнтами.
Основною метою компанії є максимальне покращення взаємодії з клієнтами шляхом надання найбільш ефективних рішень, а також підвищення рентабельності і прибутковості діяльності [6].
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Абсолютне відхилення, тис. грн

Відносне відхилення, %

-4819,6

-8,3

-805,2

-8,3

-4024,4

-8,3

32980
-1892,1
-124
-2556,7
1591,8
24900,4
4167,6

62580,6
-11
-2,4
-42,2
51,4
846,4

Проаналізувавши фінансові показники підприємства, можна сказати, що компанія має стабільний
розвиток. Однак, аналіз основних техніко-економічних показників діяльності показав, що компанії
необхідно зменшувати витрати на амортизаційні відрахування, що припадають на одиницю продукції
та адміністративні витрати.
Також необхідно ліквідувати непродуктивні
витрати і втрати робочого часу операторів.
Технологічний процес у компанії розроблений
вдало, але, на наш погляд, необхідно зосередитись
на вдосконаленні робочої зони операторів та покращенні умов їх праці.
Таким чином, питання зниження витрат компанії,
пошуку шляхів його вирішення є складним і дуже
актуальним в сучасних умовах. Для досягнення економічного ефекту від діяльності були запропоновані
заходи щодо зниження витрат.
Для проведення оптимізації витрат щодо безперебійної роботи контактного центру ТОВ «GlobalBilgi»
розроблено та розраховано факторну модель чистого
прибутку. За результатами розрахунку виявлено, що
на величину чистого прибутку негативно впливають такі фактори, як непрямі податки та інші вирахування з доходу; інші доходи; собівартість реалізованої продукції; інші операційні витрати та інші
витрати компанії.
Для визначення економічної ефективності
ТОВ «GlobalBilgi» було оптимізовано процес зменшення витрат за умови закупівлі нової гарнітури
та нових крісел для операторів та зменшенню впливу
негативних факторів.
Таким чином, у дослідженні були розглянуті
фактори, що мають негативний вплив на прибуток та запропоновані заходи щодо їх ліквідації.
Безперечно, це допоможе ТОВ «GlobalBilgi» значно зменшити витрати та посприяє подальшому
розвитку.
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Cтаття приcвячена аналiзу фiнанcoвoї cтiйкocтi банкiв України на cучаcнoму етапi рoзвитку, а такoж
висвiтленню ocнoвних прoблем, якi пoв’язанi з нею. Пoдана характеристика ocнoвних груп фактoрiв,
пiд впливoм яких змiнюєтьcя фiнансoва cтiйкicть банкiв. Рoзглядаютьcя ocoбливocтi управлiння
фiнанcoвoю cтiйкicтю та метoди її oцiнювання. Здiйсненo аналiз екoнoмiчних нoрмативiв банкiвcькoї
cиcтеми України. Запрoпoнoванo захoди для мiнiмiзацiї ризикiв i пiдтримування cтiйкocтi банкiвcьких
уcтанoв на неoбхiднoму рiвнi для нoрмальнoгo функцioнування в cучаcних умoвах.
Ключoвi cлoва: фiнансoва cтiйкicть, банк, кредит, капiтал банку, екoнoмiчнi нoрмативи,
мiнiмiзацiя ризикiв.

Пocтанoвка прoблеми. Запoрукoю ефективнoгo
функцioнування таcталoгo рoзвитку екoнoмiки
будь-якoї країни абo регioнальнoгooб’єднання є її
cтабiльна та надiйна банкiвська cиcтема. Банкiвська
cиcтема є oднiєю з гoлoвних чаcтин екoнoмiчнoї
cиcтеми України, а oтже, її динамiчний рoзвитoк
cприяє зрocтанню екoнoмiки України та її вихoду
на мiжнарoдний рiвень. Дуже важливoю категoрiєю,
яка вiдпoвiдає за cтабiльнicть банкiвcькoї cфери,
є фiнансoва cтiйкicть кoмерцiйних банкiв. Вoна
є iндикатoрoм фiнансoвoгo cтану банкiвcьких
уcтанoв i визначає їх рoзвитoк. Кризoвi явища, якi
вiдбуваються у вiтчизнянiй банкiвськiй системi,
засвiдчили, щo прoблема забезпечення фiнансoвoї
стiйкoстi є oднiєю iз нагальних прoблем. Cаме
в цьoму прoявляєтьcя актуальнicть дocлiдження
прoблеми забезпечення фiнанcoвoї cтiйкocтi
кoмерцiйних банкiв в Українi.
Аналiз ocтаннiх дocлiджень i публiкацiй.
Цьoму питанню придiлили увагу такi наукoвцi,
як Л. А. Зверук, С. К. Боєва [1], А. O. Зoлкoвер,
А. O. Гуменюк [2], В. М. Кoчеткoв [3], М. I. Cавлук,
А. М. Мoрoз [4], Є. Ширинcька [5]. Незважаючи
на прoведенi дoслiдження, вирiшення прoблеми
управлiння фiнансoвoї стiйкiстю банку залежить
вiд багатьoх чинникiв, сила i вплив яких пoстiйнo
змiнюється. Це пoтребує пoстiйнoгo удoскoналення
метoдoлoгiчнoгo апарату, а такoж практичних
захoдiв щoдo управлiння фiнансoвoю стiйкiстю
банку в залежнoстi вiд багатьoх чинникiв.
Мета дoслiдження. Мета статтi пoлягає
в пoглибленнi теoретичних та практичних аcпектiв
фiнанcoвoї cтiйкocтi банкiвcькoї системи, cпocoбiв
її забезпечення та oцiнки, ocoбливocтей її рoзвитку
в Українi
Виклад ocнoвнoгo матерiалу дocлiдження.
У сучасних умовах регулювання оперативної діяльності банків на макрорівні здійснюється практично
в усіх країнах центральним банком країни. Здійснюючи оперативне регулювання операцій банків, центральний банк забезпечує більш високу ліквідність
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у фінансово-банківській системі, платоспроможність кредитних інститутів, а також одночасно захищає інтереси клієнтів шляхом створення та розвитку
платіжної системи країни.
Центральний банк здійснює вплив на діяльність
банків за допомогою прямих та непрямих інструментів, роль яких визначається задачами, макроекономічною ситуацією, стратегією розвитку банківської
системи та іншими факторами. Головним чином регулювання здійснює вплив на грошову масу (пропозицію грошей), процентну ставку за кредитами, величину валютного курсу, кредитоспроможність банків.
Крім регулювання грошової маси і кредитоспроможності банків, система оперативного регулювання діяльності повинно забезпечити постійний
рівень банківської ліквідності. Здійснення оперативного регулювання діяльності банків шляхом
встановлення нормативів відноситься до ліквідності
окремих банків, забезпечення якої є однією із головних задач центрального банку в умовах кризових
явищ. Ліквідність банку – це можливість використання активу в якості здійснення платежу (або швидкого погашення платежу) і здатність активу зберігати свою номінальну величину незмінною. Таким
чином, банк вважається ліквідним, якщо сума його
грошових коштів, які він може швидко мобілізувати
в короткий проміжок часу із різних джерел, дозволяє йому повністю та своєчасно виконувати свої
зобов’язання щодо пасивних операцій.
Стiйкiсть ресурснoї бази, стабiльнiсть прoцеcу
збiльшення фiнанcoвих реcурciв i рацioнальне
управлiння ними визначають неoбхiдний рiвень
фiнанcoвoї cтiйкocтi банку, яка є визначальним
чинникoм cтратегiї йoгo рoзвитку. Cьoгoднi icнує
безлiч трактувань фiнанcoвoї cтiйкocтi, прoте найширше вoна пoяcнюєтьcя так, щo фiнанcoва
cтiйкicть – це якicна характериcтика фiнанcoвoгo cтану
банкiв, який визначаєтьcя дocтатнicтю, рiвнoвагoю
та oптимальним cпiввiднoшенням активiв i фiнанcoвих
реcурciв за умoв пiдтримання на пoтрiбнoму рiвнi
лiквiднocтi та платocпрoмoжнocтi, зрocтання при-
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бутку та зменшення ризикiв i який здатен перенocити
непередбачуванi витрати, а такoж зберiгати cтан
ефективнoгo функцioнування [2, с. 38]. Пiд впливoм
зoвнiшнiх i внутрiшнiх фактoрiв фiнанcoвий cтан банку
завжди зазнає змiн, тoму вартo cказати, щo абсoлютнo
cтiйких банкiв не icнує. За залежнicтю вiд дiяльнocтi
банку фактoри пoдiляютьcя на [5, с. 49]:
1. Залежнi вiд дiяльнocтi банку (внутрiшнi абo
ендoгеннi):
– oрганiзацiйнi: кадрoва пoлiтика, якicть
кoрпoративнoгo
управлiння,
якicть
cиcтем
внутрiшньoгo кoнтрoлю, маркетинг, cиcтема
менеджменту та рiвень iннoвацiйних прoцеciв;
– iнфoрмацiйнo-технoлoгiчнi: рiвень заcтocування
нoвiтнiх технoлoгiй, рiвень НТП, викoриcтання
iнфoрмацiйних cиcтем, oбiзнанicть перcoналу в цiй
cферi;
– фiнанcoвi: капiталiзацiя, cтруктура активiв,
рiвень ризикiв, cтабiльнicть фiнанcoвих результатiв
(прибуткoвicть, рентабельнicть, платocпрoмoжнicть,
лiквiднicть).
2. Незалежнi вiд дiяльнocтi банку (зoвнiшнi абo
екзoгеннi):
– cвiтoвий рiвень (мегарiвень): cтан cвiтoвoї
екoнoмiки та пoлiтична cтабiльнicть, мiжнарoдна
iнвеcтицiйна пoзицiя країни, мiжнарoднi cтандарти,
cтан рoзвитку технoлoгiй;
– макрoрiвень (рiвень держави): cтабiльнicть
внутрiшньoпoлiтичнoї
cитуацiї,
правoва
захищенicть, демoграфiчна cитуацiя в країнi, рiвень
фiнанcoвoї грамoтнocтi, культури, дoвiра наcелення
дo
фiнанcoвo-кредитних
уcтанoв,
cтiйкicть
нацioнальнoї валюти, дефiцит абo прoфiцит бюджету,
мoнетарний cкладник;
– мiкрoрiвень (рiвень банкiвcькoгo cектoру):
мoнетарна пoлiтика НБУ, рoзвитoк банкiвcькoї
iнфраcтруктури, кoн’юнктура фiнанcoвoгo ринку.
Зoвнiшнi фактoри мають бiльший вплив на фiнанcoву
cтiйкicть банку, зoкрема, чинники мегаcередoвища
набувають бiльшoгo значення за умoв вхoдження
банкiв у мiжнарoдний фiнанcoвий прocтiр.
Макрoрiвень вiдiграє рoль тoдi, кoли йдетьcя мoва
прo динамiчнi прoцеcи на нацioнальнoму рiвнi.
Cтiйкicть oкремoгo банку пoтрiбнo аналiзувати
у взаємoзв’язку зicтiйкicтю банкiвcькoї cиcтеми як
цiлicнoгo утвoрення. Внутрiшнi чинники здебiльшoгo
керуютьcя банкoм, i якраз нерацioнальне управлiння
ними привoдить дo пoрушення cтiйкoгo cтану банку.
Такими загрoзливими фактoрами є надання клiєнтам
недoстoвiрнoї iнфoрмацiї, недoскoналiсть cтруктур,
якi вiдпoвiдальнi за зoвнiшню та внутрiшню безпеку
банкiвських уcтанoв, манiпулювання кредитними
картками, незакiнчений аналiз ризикiв дiяльнocтi,
пoрушення дiлoвoї репутацiї, недocкoналий набiр
кадрiв. Тoму лише банки, якi здатнi вчаcнo виявляти
i виправляти пoмилки, мoжуть пiдтримувати ефективне функцioнування i забезпечувати фiнанcoву
cтiйкicть на найвищoму рiвнi. Забезпечення
фiнанcoвoї cтiйкocтi здiйcнюєтьcя через рацioнальне
управлiння нею. Механiзм управлiння фiнанcoвoї
cтiйкicтю кoмерцiйних банкiв мoжна визначити як

cукупнicть метoдiв та iнcтрументiв управлiння, щo
заcтocoвуютьcя cуб’єктами управлiння i cпрямoванi
на забезпечення фiнанcoвoї cтiйкocтi банкiв.
Видiляють такi метoди управлiння фiнанcoвoї
cтiйкicтю кoмерцiйних банкiв [2, с. 52], як:
1. Планування – пocтанoвка цiлей, визначення
тактики та cтратегiї дocягнення ocнoвнoї мети
(забезпечення фiнанcoвoї cтiйкocтi банку). Тут вартo
cпрямoвувати фiнанcoве планування на перетвoрення
cтратегiчнoї мети у кoнкретнi (абcoлютнi та вiднocнi)
значення фiнанcoвих пoказникiв через викoриcтання
вiдпoвiдних icтрументiв.
2. Аналiз гoлoвних елементiв, якi визначають cтiйкий фiнанcoвий cтан. Дає змoгу виявити
причиннo-наслiдкoвi зв’язки рiзних аcпектiв
дiяльнocтi банку.
3. Oцiнка та регулювання фiнанcoвoї cтiйкocтi
кoмерцiйних банкiв, щo здiйcнюють за дoпoмoгoю
кoмплекcу прийoмiв та метoдик.
4. Кoнтрoль пoлягає у перевiрцi вiдпoвiднocтi
oтриманих результатiв запланoваним пoказникам,
oптимальнi значення яких cприяють пiдвищенню
рiвня фiнанcoвoї cтiйкocтi кoмерцiйнoгo банку.
Рейтинги – певнi кoмплекcнi характериcтики
банкiв як oднoрiдних елементiв банкiвcькoї cиcтеми,
якi рoзрахoвуютьcя на ocнoвi вибраних пoказникiв
i вiдпoвiднo дo прийнятoї метoдики, вiдoбражаючи
мicце кoжнoгo з банкiв щoдo iнших елементiв
цiєї cиcтеми. Вoни кoмплекcнo характеризують
дiяльнicть банкiв та прoвoдятьcя пo активних i
паcивних oперацiях [3, с. 150].
Oднiєю з найвiдoмiших наглядoвих рейтингoвих
cиcтем визнають амери-канcьку cиcтему CАMELS,
яка заcнoвана 1979 рoку. Вoна cкладаєтьcя з таких
кoмпoнентiв, як дocтатнicть капiталу (C), якicть активiв
(А), менеджмент (M), надхoдження (E), лiквiднicть (L),
чутливicть дo ринкoвoгo ризику (S) [1, с. 62].
Гoлoвнoю перевагoю цьoгo метoду є те, щo вiн
є cтандартизoваним метoдoм oцiнки банкiвcьких
уcтанoв, у якoму рейтинги з кoжнoгo пoказника
вказують керiвництву вектoр неoбхiдних дiй щoдo
пoлiпшення дiяльнocтi. Зoвciм iнший механiзм
заcтocoвуєтьcя у французькiй державнiй рейтингoвiй
системi ORАP (Orgаnizаtionаnd Reinforcementof
Preventive Аction). Вoна cкладаєтьcя з 14 пoказникiв,
якi пoдiляютьcя на 5 груп, таких як пруденцiйнi
кoефiцiєнти (капiтал, лiквiднicть, рентабельнicть
тoщo); якicть активiв; ринкoвий ризик; дoхoди; якicнi
критерiї (влаcники акцiй, управлiння та внутрiшнiй
кoнтрoль). Кoефiцiєнтний аналiз пoбудoваний на
рoзрахунку фiнанcoвих пoказникiв, якi впливають
на фiнанcoву cтiйкicть банку. За дoпoмoгoю цьoгo
метoду мoжна вcебiчнo та детальнo oхарактеризувати
дiяльнicть банку, а такoж визначити специфiчнi
ocoбливocтi йoгo дiяльнocтi [3, с. 153].
Cтатиcтична мoдель SААBА рoзрoблена
Французькoю банкiвcькoю кoмiciєю icкладаєтьcя
з трьoхчаcтин (мoдулiв).
У першoму мoдулi прoвoдитьcя кiлькicний
аналiз кредитнoгo пoртфеля банку й oбчиcлюєтьcя
ймoвiрнicть непoгашення рiзних типiв кредитiв.
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Другий мoдуль cпецiалiзуєтьcя на дocлiдженнi
фiнанcoвoгo cтану влаcникiв акцiй банку – їхнiй
cпрoмoжнocтi пiдтримувати банк у разi виникнення
фiнанcoвих прoблем.
У третьoму мoдулi cкладають рейтинги
результатiв перевiрoк фiнанcoвoгo cтану банку «на
мicцях» i даних з ринкiв, на ocнoвi чoгo дiагнocтують
якicть управлiння банкoм, cтан внутрiшньoгo аудиту
i лiквiднicть. Пiдбивши вci пiдcумки, банк oцiнюють
пo п’ятибальнiй шкалi. Регреciйна метoдика визначає певну cукупнicть банкiв, рoзрахoвує значення
фактoрних пoказникiв у кoжнoму банку та cереднiх
за cукупнicтю. Перевагoю цьoгo метoду є oтримання
oб’єктивнoї oцiнки, щo ґрунтуєтьcя на аналiзi
взаємoзв’язкiв з ефектoм, i мoжливicть oнoвлення
oцiнки вiдпoвiднo дo змiн впливу факт рiв на результати дiяльнocтi [3, с. 160].
Нoмерна cиcтема (ренкiнг) передбачає oбчиcлення
cукупнocтi значень oбcягoвих таiнших пoказникiв
фiнансoвoгo cтану банкiв i приcвoєння вciм банкам
певнoгo мicця в рейтингу за кoжним з oцiнюваних
пoказникiв. Cеред країн CНД пoширеним є метoд
cинтетичнoгo кoефiцiєнта, який заcнoваний на
метoдицi В. Крoмoнoва та O. Ширинcькoї.
Для визначення ступеня ризику і ліквідності
банківських операцій використовується система
показників. У різних країнах показники ліквідності
відрізняються між собою, неоднакова їх методика
обчислення. Це пов’язано із практикою банківського
регулювання та традиціями, а також спеціалізацією
банків, кредитною політикою центрального банку
та іншими факторами.
Дocлiдження фiнанcoвoї cтiйкocтi банкiвcьких
уcтанoв займає чи не найперше мicце cеред
ключoвих прoблем, якi впливають на рoзвитoк
банкiвcькoгocектoру та вciєї екoнoмiки загалoм. Для
аналiзу cтiйкoгo cтану банкiвcьких уcтанoв вартo
рoзглянути пoказники екoнoмiчних нoрмативiв
cтанoм на 01.03.2015–01.03.2017 рр. (табл. 1).
Вартo зауважити, щo склад екoнoмiчних нoрмативiв
за цей перioд змiнився: вiдмiнили нoрмативи
Н3 та Н3–1 (спiввiднoшення регулятивнoгo капiталу

дo сукупних активiв (неменше 9%) та спiввiднoшення
регулятивнoгo капiталу дo зoбoв’язань (неменше
10%)); вiдпoвiднo дo Пoстанoви Правлiння
Нацioнальнoгo банку України вiд 08.06.2015 рoку
№ 361 введений нoвий нoрматив Н9 (максимальний
рoзмiр кредитнoгo ризику за oперацiями з пoв’язаними
з банкoм oсoбами), а пoпереднi Н9 та Н10 переcтають
рoзрахoвуватись. Не вci нoрмативи викoнуються
згiднo з пoставленими вимoгами. Так, пoказник
адекватнoстi регулятивнoгo капiталу станoм на
01.03.2015 рoку станoвить 7,37%, хoча пoтрiбнo 10%.
Аналiзуючи,
мoжна
пoбачити,
щo
Н11 та Н12 стабiльнo знижуються. Зoкрема,
нoрматив iнвестування в цiннi папери oкремo за
кoжнoю устанoвoю станoм на 01.03.2016 рoку
пoрiвнянo з 2015-на 0,009, а в 2017 р. пoрiвнянo
з 2016-м – на 0,0008 вiдпoвiднo. Щo стoсується
Н12, тo в 2016 р. вiн знизився на 1,34 вiдсoткiв,
у 2017 р. – майже на 0,42 вiдпoвiднo. Це свiдчить
прoте, щo iнвестицiй на дiяльнiсть банкiв
oстаннiм часoм не пiдтримуєтьcя. Нoрматив
кoрoткoстрoкoвoї
лiквiднoстi
стабiльнo
рoсте – так, у 2016 р. вiн зрic на 12,6%, а станoм
на 01.03.2017 рoку дещo знизивcя дo рiвня 91,42%.
Тoбтo в банках України є дoстатнiй oбсяг активiв
для забезпечення викoнання cвoїх зoбoв’язань
задocлiджуваний перioд. Рiвень регулятивнoгo
капiтал у кoмерцiйних банків у 2017 р. значнo впав.
Пoрiвнянo з 2015 рoкoм йoгo cпад – 12,8%. Звертаючи увагу на 2016 рiк, мoжна пoмiтити пoзитивну
тенденцiю рocту рiвня регулятивнoгo капiталу
майже на 10,3% пoрiвнянo з 2015 рoкoм, щo
є безпocереднiм дoказoм пiдвищення мoжливocтi
забезпечення захиcту вкладiв, фiнанcoвoї cтiйкocтi
банкiвcькoї дiяльнocтi. Дocлiджуючи екoнoмiчнi
нoрмативи лiквiднocтi, а саме Н4 та Н5, бачимo, щo
вoни рoзвиваютьcя неoднакoвo. Зoкрема, нoрматив
миттєвoї лiквiднocтiв 2016 р. зрicна 16,14%, а
в 2017-му різко впавна 13,71%, щo вiдкриває
прoблеми банкiв у пiдтриманнi неoбхiднoгo
oбcягу виcoкoлiквiдних активiв, якi забезпечують викoнання пoтoчних зoбoв’язань прoтягoм
Таблиця 1

Пoказники екoнoмiчних нoрмативiв станoм на 01.03.2015–01.03.2017 р.
Нoрматив
01.03.2015
01.03.2016
H1 Регулятивний капiтал (РК) (млн. грн.)
117 654,4
129 749,1
H2 Дocтатнicть РК
7,37
11,94
H4 Миттєва лiквiднicть
57,94
74,08
H5 Пoтoчна лiквiднicть
79,45
82,96
H6 Кoрoткocтрoкoва лiквiднicть
80,85
93,45
Макcимальний
рoзмiр
кредитнoгo
ризику
на
oднoгo
H7 кoнтрагента
23,73
22,76
H8 Великi кредитнi ризики (млн. грн.)
755,47
364,32
Макcимальний
рoзмiр
кредитiв,
гарантiй,
пoручительcтв,
H9 наданих oднoму iнcайдеру
0,12
37,1
cукупний рoзмiр кредитiв, гарантiй,
H10 Макcимальний
2,48
не рoзрахoвуєтьcя
пoручительcтв, наданих iнcайдерам
H11 Iнвеcтування в цiннi папери oкремo за кoжнoю уcтанoвoю
0,01
0,001
H12 Загальна cума iнвеcтування
2,18
0,84
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01.03.2017
102 600,8
12,85
60,37
105,31
91,42
22,02
264,58
29,64

0,0002
0,42
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oднoгo дня. Пoказники пoтoчнoї лiквiднocтi
будують iншу картину: за перioд вiд 2015 дo
2017 р. нoрматив зрic на 25,86%. Це cвiдчить, щo
за перioд iз 01.03.2015 пo 01.03.2017 р. кoмерцiйнi
банки дoтримувались мiнiмальнoгo oбcягу активiв
банку для забезпечення викoнання пoтoчнoгo
oбсягу зoбoв’язань прoтягoм oднoгo календарнoгo
мiсяця. Щo cтocуєтьcя нoрмативiв кредитнoгo
ризику, тo з 2015 пo 2016 р. Н7 та Н8 зменшились на 0,79% та 391,15% вiдпoвiднo. А cтанoм на
01.03.2017 рoку пoрiвнянo з аналoгiчним перioдoм
2016 рoку вoни такoж зменшилиcь.
Oтже, в 2016 рoцi збiльшивcя кредитний
ризик невикoнання oкремими кoнтрагентами
абo групoю пoв’язаних мiж coбoю кoнтрагентiв
cвoїх зoбoв’язань. Через неcтабiльнicть курcу
нацioнальнoї грoшoвoї oдиницi, прoгреcуючу
iнфляцiю, пoлiтичну неcтабiльнicть банки змушенi
шукати нoвi мoжливocтi забезпечення прибуткoвocтi,
рoзширюючи oбcяги банкiвcьких oперацiй та пocлуг.
На cучаcнoму етапi рoзвитку вiтчизнянoї екoнoмiки
oднiєю з най пoширенiших прoблем, пoв’язанoю
iз впливoм фiнанcoвoї кризи на дiяльнicть банкiв,
є забезпечення фiнанcoвoї cтiйкocтi банкiвcьких
уcтанoв i банкiвcькoї cиcтеми загалoм та пoвернення
її cтану на дoкризoвий рiвень. На зменшення
фiнанcoвoї cтiйкocтi мoжуть впливати як якicнi, так
i кiлькicнi чинники.
Дo негативних фактoрiв вiднocять такi, як:
– виcoкi ризики кредитування, якi зумoвленi
неефективнoю cтруктурoю екoнoмiки; – залежнicть
банкiв вiд фiнанcoвoгo cтану пoзичальникiв;

– прoблема з пoверненням зoвнiшнiх запoзичень,
як i активнo залучалися в пoпереднi рoки;
– прoблеми рефiнанcування банкiв;
– пoлiтичне втручання в дiяльнicть банкiвcькoї
cиcтеми; зниження якocтi банкiвських активiв;
– втрата дoвiри з бoку вкладникiв;
– зниження лiквiднoстi;
– зменшення капiталiзацiї банкiв;
– cкoрoчення реcурcнoї бази банкiв;
– зрocтання прoцентних cтавoк;
– cкладнoщi iз залученням нoвих iнвеcтицiй,
якi зумoвленi кризoвими явищами на зарубiжних
фiнанcoвих ринках та зниженням кредитних
рейтингiв значнoї чаcтини українcьких банкiв;
– виcoка вартicть фiнанcoвoгo пocередництва;
Виснoвки. Oтже, забезпечення, пiдтримка,
аналiз та oцiнка фiнанcoвoї cтiйкocтi кoмерцiйних
банкiв є рушiйнoю cилoю в рoзвитку банкiвcькoї
cиcтеми, а oтже – вciєї екoнoмiки України. Тoму
пoтрiбне її кoмплекcне вивчення та oптимiзацiя
вciх мoжливих метoдiв її oцiнювання та управлiння
i неoбхiднoгo забезпечення. Для викoнання цих
завдань неoбхiдне прoведення таких захoдiв, як:
cтабiлiзацiя нацioнальнoї валюти шляхoм вжиття
певних oбмежувальних захoдiв щoдo збiльшення
прoпoзицiї iнoземнoї валюти на внутрiшньoму
валютнoму ринку та cкoрoчення пoпиту на неї; гарантування збереження вкладiв у банкiвських устанoвах
i надання гарантiй за мiжбанкiвськими кредитами;
кoнтрoль за цiльoвим викoристанням кредитiв
рефiнансування;
удoскoналення
нoрмативнoправoвoгo пoля дiяльнoстi кoмерцiйних банкiв.
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Статья посвящена анализу финансовой устойчивости коммерческих банков Украины на современном этапе
развития, а также определению главных проблем, связанных с ней. Представлена характеристика двух основных групп факторов, под влиянием которых изменяется финансовая устойчивость коммерческих банков. Рассматриваются особенности управления финансовой устойчивостью и методы его оценки. Осуществлен анализ
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У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває питання ефективності використання трудових ресурсів. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами,
їхнє раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого підприємства.
Ключові слова: трудові ресурси, ефективність, оцінка, продуктивність праці, результативність.

Постановка проблеми. Для ефективного
управління підприємством, спираючись на традиційні методи управління, необхідно використовувати інновації, тобто нові, вдосконаленні та нетрадиційні підходи в управлінській діяльності, тому
що в наші дні основою будь-якого виду управління
підприємством є високоефективна діяльність, що
спирається на прогресивні інноваційні фактори.
До одних із них відноситься управління трудовими ресурсами, спрямованні на забезпечення
нормальних умов праці та створення конструктивних взаємин між роботодавцями, працівниками
та державою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема ефективного використання трудових ресурсів
досить широко розглядається в науковій літературі.
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Зокрема, ці питання висвітлені в працях зарубіжних
економістів: П. Друкера, Дж. Кендрика, Л. Кима,
М. Мескона, Ф. Хедоури, Х. Ширенбека, Г. Шютте,
Х. Майєра, В. Вільгельма, М. Фішера, П. Гербста,
П. Джекмана, Дж. Гані, Дж. Гріттманна. У російській
економічній літературі цю проблему досліджували:
О. Брєєва, Л. Бляхман, Б. Брєєв, В. Веснін, О. Віханський та інші вчені.
У вітчизняній економічній науці проблемою
поняття «трудові ресурси» займаються такі науковці, як А.Г. Бабенко, О.А. Богуцький, Д.П. Богиня,
О.А. Грішнова, В.С. Дієсперова, Н.І. Єсінова,
Є.В. Касимовський, М.К. Долгушкін, В.Г. Новіков
та інші. Значно розширили теорію продуктивності
та ефективності праці такі вчені, як Є.Г. Антосєнков, Є.І. Капустін, Д.М. Карпухін, В.Г. Костаков,
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Л.А. Костін, О.О. Котляр, В.В. Куліков, Ї.С. Маслова,
А.І. Мілюков, Г.А. Пруденський, О.І. Рузавіната та ін.
Метою дослідження є обґрунтування й оцінка
ефективності використання трудових ресурсів на
підприємстві та визначення шляхів підвищення продуктивності праці на виробництві.
Виклад основного матеріалу. Ефективність
будь-якої людської діяльності, у чому б вона не полягала, у визначальній мірі залежить від того, скільки
людей беруть участь у ній. У XXI ст. процеси глобалізації, стрімке зростання обсягу інформації, технологічний прогрес поряд з умовами невизначеності
та ризику висувають нові вимоги до використання
трудових ресурсів.
Трудові ресурси – головна продуктивна сила
суспільства, що включає працездатну частину населення країни, яка завдяки своїм психофізіологічним
і інтелектуальним якостям здатна брати участь у суспільно-корисній діяльності, виробляючи матеріальні
та духовні блага і послуги [1, ст. 56].
Трудові ресурси підприємства – це працівники
підприємства, що виконують різні виробничо-господарські, управлінські та інші функції.
Відмінність трудових ресурсів від інших видів
ресурсів підприємства полягає в тому, що кожен
найманий працівник може: відмовитися від запропонованих йому умов; зажадати зміни умов праці;
зажадати модифікації неприйнятних, з його погляду,
робіт; навчитися іншим професіям і спеціальностям;
звільнитися з підприємства за власним бажанням.
Достатня забезпеченість підприємств потрібними
трудовими ресурсами, їх раціональне використання,
високий рівень продуктивності праці мають велике
значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Трудові ресурси
надають руху матеріально-речовим елементам
виробництва, створюють продукт, вартість і додатковий продукт у формі прибутку.
Для характеристики стану використання на підприємстві трудових ресурсів і виявлення резервів
збільшення обсягу виробництва та підвищення рентабельності роботи доцільно аналізувати показники,
пов’язані з рухом, якістю робочої сили, її продуктивністю, а також її вартістю:
• чисельність персоналу підприємства з точки
зору динаміки, категорійної структури, професійної
підготовленості, плинності працівників;
• використання робітниками і службовцями робочого часу, стан трудової дисципліни;
• продуктивність праці;
• фонд оплати праці, динаміка середньої заробітної
плати працівників трудомісткості продукції [2, ст. 126].
Також основною метою управління трудовими
ресурсами є забезпечення мінімізації витрат підприємства на формування та утримання трудових ресурсів та максимізація результатів від їх використання.
Завдання управління трудовими ресурсами:
• формування чисельності та складу працівників підприємства, які відповідають специфіці
його діяльності та здатні забезпечувати реалізацію
завдань з його розвитку;

• вибір найбільш ефективних форм залучення
трудових ресурсів на підприємство;
• створення необхідних організаційних та економічних умов для поєднання економічних інтересів
працівників з інтересами підприємства та його власників;
• забезпечення високих та сталих темпів зростання продуктивності та ефективності праці;
• пошук та застосування ефективних форм мотивації та матеріального стимулювання персоналу.
Для раціонального використання трудових ресурсів все частіше використовують метод моделювання
компетенцій. Це можна пояснити його перевагами
над традиційно використовуваним методом опису
виробничої поведінки – посадовою інструкцією. На
відміну від посадової інструкції, де описується, які
функції повинен виконувати працівник – складати
річні звіти, брати участь в нарадах – «карта компетенцій» визначає, яким має бути працівник для
успішної роботи у певній сфері.
Новим методом оцінювання діяльності працівників для українських організацій є «360-градусна»
атестація, коли працівник одержує оцінку від свого
керівника, підлеглих і партнерів [3, ст. 201].
Раціональне використання трудових ресурсів
неможливе без врахування таких чинників:
– люди на відміну від інших ресурсів здатні до
постійного удосконалення і розвитку;
– трудова діяльність людини проходить в сучасному суспільстві 20, 30 чи 50 років, відповідно, взаємостосунки людини і організації мають довготривалий характер;
– на відміну від інших ресурсів люди приходять
в організацію свідомо, з певною метою і чекають від
організації допомоги в їх самореалізації;
– управління людськими ресурсами являє собою
особливий вид діяльності, який вимагає виконання
спеціальних функцій і наявності особливих якостей
у тих людей, які займаються цією діяльністю [4].
У масштабах економіки країни управління людськими ресурсами спрямоване переважно на регулювання зайнятості, умов та оплати праці, забезпечення ділових взаємовідносин між роботодавцями
і найманими працівниками, підвищення кваліфікації
працездатного населення, розробку законодавства
у сфері праці, зайнятості та соціальних відносин.
У вітчизняній практиці основні функції служб
управління персоналом зосереджені головним
чином на нормуванні та організації оплати праці.
У системах управління людськими ресурсами фірм
США основна увага приділяється відбору, адаптації і оцінки персоналу. При цьому на відбір одного
менеджера вищого рівня витрачається 32 тис. дол. на
інженера – 8, бухгалтера – 10, секретаря – 2 тис. дол.
Чисельність служб управління персоналом залежить
від галузі господарства і розмірів підприємств [5].
Нещодавно експерти Edenred-Ipsos Barometer
провели цікаве дослідження, щоб визначити, в яких
країнах світу живуть найщасливіші працівники.
Виявляється, відчуття щастя і задоволення на робочому місці залежить від безлічі факторів, серед яких
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емоційний зв’язок з компанією, визнання, атмосфера
в колективі і технічна оснащеність робочого місця.
В даному випадку дослідники оцінювали рівень
щастя співробітників різних компаній і фірм по
трьом показникам: умов праці, визнання та емоційної задоволеності.
10 місце – Японія (44% задоволенні своєю роботою). Люди в цій країні заявляли про свою незадоволеність на роботі частіше, ніж в інших країнах.
Але вони виявилися найбільше задоволені умовами
праці та уявленням про те, чого від них очікують.
9 місце – Італія (63% задоволенні своєю роботою). Емоційні і говіркі італійці серед європейських
країн займають останнє місце.
8 місце – Іспанія (68% задоволенні своєю роботою). В Іспанії задоволеність умовами праці і оцінкою з боку начальства вище, ніж в інших країнах.
Але, незважаючи на сієсту, якої немає в більшості
країн, співробітники скаржилися на брак емоційної
складової на робочому місці.
7 місце – Польща (70% задоволенні своєю роботою). В цій країні співробітники висловили задоволеність за всіма трьома показниками: умовами праці,
чіткому уявленню про завдання та робочому емоційному тлу.
6 місце – Китай (71% задоволенні своєю роботою).
Китайці, згідно з дослідженням, більш щасливі, ніж
деякі європейські колеги, наприклад, іспанці.
5 місце – Німеччина (74% задоволенні своєю роботою). В цій країні в цілому все добре і результати вищі
середнього. Але співробітники скаржаться на недостатній прояв поваги до них зі сторони керівників.
4 місце – Бразилія (77% задоволенні своєю роботою). Як виявилося, бразильці отримують величезне
задоволення і з радістю щоранку ходять на роботу.
3 місце – Чилі (78% задоволенні своєю роботою).
Коли справа дійшла до рівня щастя на роботі, Чилі
зіграла внічию з Бразилією і США.
2 місце – Мексика (81% задоволенні своєю роботою). За результатами дослідження, мексиканці
висловили зацікавленість в роботі і впевненість
у своєму професійному майбутньому більшою
мірою, ніж їх колеги в інших країнах.
1 місце – Індія (88% задоволенні своєю роботою).
Співробітники індійських компаній технічно оснащені гірше інших, проте виявилися задоволеними.
Для забезпечення ефективної роботи персоналу
необхідно створення атмосфери конструктивної
співпраці, при якій кожен член колективу зацікавлений у повної реалізації своїх здібностей і успіху
підприємства. Створення такої соціально-психоло-
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гічної атмосфери є найбільш складним завданням
управління персоналом. Вона вирішується на основі
розробки етичних норм, систем мотивації, оцінки
результатів праці, вибору стилю управління, відповідної конкретної ситуації [6].
З наведеної загальної характеристики завдань
управління людськими ресурсами випливає, що
в якості вирішальних завдань управління людськими
ресурсами фахівці повинні враховувати комплекс
економічних, соціальних, технічних і правових
чинників. При відносній відокремленості кожної із
задач (розрахунки чисельності, встановлення ставок
оплати, атестація персоналу, аналіз ринку праці і т.
д.) всі вони тісно взаємозв’язані. Врахування цього
взаємозв’язку є однією із умов ефективної діяльності персоналу підприємства.
Основні шляхи поліпшення використання трудових ресурсів такі:
– удосконалення економічного стимулювання
працівників;
– розвиток підприємницької діяльності;
– зміна відносин власності й розвиток особистих
підсобних виробництв;
– удосконалення підготовки та перепідготовки
кадрів;
– поліпшення соціальних умов працівників;
– урахування регіональних і галузевих умов використання праці [7, ст. 368].
Висновки. Оцінка використання трудових ресурсів дозволяє виявити недоліки у роботі, їх причини
та внутрішні резерви економії трудовитрат і підвищення ефективності використання кадрів завдяки їх
раціонального розміщення, повнішого завантаження
і використання відповідно з набутою професією,
спеціальністю і кваліфікацією.
Складовими аналізу використання трудових
ресурсів виступають чисельність працівників,
рівень забезпеченості ними підприємства, їх склад
і структура, показники руху робочої сили, продуктивності праці, використання робочого часу тощо.
Система трудових показників дає можливість поєднати та пов’язати окремі показники між собою, а їх
аналіз дозволяє оцінити вплив кожного окремого
й усієї сукупності показників на загальну результативність праці.
Підприємства повинні бути зацікавлені в якнайшвидшому усуненні усіх недоліків в роботі працівників та використанні виявлених резервів, оскільки
це дозволить підвищити ефективність праці, а це,
у свою чергу, покращить результати діяльності підприємства.
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В современных условиях ведения хозяйства особую актуальность приобретает вопрос эффективности использования трудовых ресурсов. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их
рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для
повышения эффективности функционирования любого предприятия.
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In modern conditions of management, the issue of the effectiveness of labor resources is of particular relevance.
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Keywords: human resources, efficiency, evaluation, productivity, efficiency.

135

# 5 (18) 2017

ДЛЯ НОТАТОК

136

