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ФІНАНСИ
УДК 336

БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ПРОТИРІЧЧЯ

Воробйов Ю.М., д.е.н., професор НАПКБ
У статті досліджено взаємозв’язок і протиріччя між бюджетом і податками. Взаємозв’язок по-

датків і бюджету має історичні корені. Протиріччя між бюджетом і податками посилюється із зрос-
тання впливу держави на соціально-економічний розвиток суспільства

Ключові слова: бюджет. податки, оподаткування
ВСТУП
Бюджет і податки складають єдину систему, яка дає змогу вирішувати різноманітні проблеми

сучасного життя держави, виконувати функції, які притаманні їй в сучасних умовах глобалізації соці-
ально-економічного життя.

Бюджет держави — центральна ланка фінансової системи суспільства. У фінансовій теорії і прак-
тиці його розглядають з двох позицій: а) за сутністю економічної категорії; б) за матеріальним вира-
женням цієї категорії [1, с. 141].

Податки є необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту виникнення держа-
ви. Розвиток і зміни форм державного устрою незмінно супроводжуються перетвореннями податко-
вої системи. У сучасному суспільстві податки — основне джерело доходів держави. Крім цієї чисто
фіскальної функції, податки використовуються для економічного впливу держави на суспільне ви-
робництво, його динаміку і структуру, на розвиток науково-технічного прогресу [2, с. 255-256].

Бюджет і податки виступають одними із головніших об’єктів, які досліджує фінансова наука вже
на протязі трьох століть. Однак ці економічні категорії настільки глибинні і мають такі протиріччя за
своєю сутністю, змістом та проблемами, які породжуються ними, що актуальність їх дослідження
буде залишатися ще тривалий час.

Проблеми бюджету і податків розглядали наступні автори: Юрій С.І., Федосов В.М. [1], Коваль-
чук С.В., Форкун І.В. [2], Василик О.Д., Павлюк К.В. [3], Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазеб-
ник Л.Л. [4], Оспіщев В.І. [5], Каламбет С.В. [6], Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І. [7], Соколовська А.А. [8],
Василик О.Д. [9], Вишневський В.П. [10] та інші.

У науковій літературі питанням бюджету і податкам приділяється дійсно велика увага. Українські
і зарубіжні вчені розкрили та обґрунтували багато питань взаємозв’язків бюджету з податками, але
автори багатьох досліджень не зосереджуються на питаннях протиріччя бюджету і податків, хоча ця
сторона їх взаємодії теж дуже важлива в контексті всебічного вивчення цих найважливіших фінансо-
вих категорій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження питань взаємодії бюджету і податків, їх внутрішнього і зовнішнього протиріччя скла-

дає досить важливу частину сучасної фінансової системи, яку практично мало досліджують нау-
ковці, зосереджуючись на інших питаннях, що пов’язані з формування бюджету, його використан-
ням, оптимізацією податкових надходжень тощо.

Отже, виходячи з актуальності проблеми, метою статті є дослідження взаємозв’язку і протиріччя
між бюджетом і податками на сучасному етапі розвитку держави.

РЕЗУЛЬТАТИ
Термін «бюджет» з’явився досить давно. Він походить від старонорманського слова «bougette» (шкіря-

ний мішок). З нього на відповідному історичному етапі розвитку суспільства утворилось англійське
слово «budget», як з часом перейшло у аналогічному написанні до французької мови [11, с. 321].

Найчастіше у сучасній науковій та навчальній літературі бюджет розглядається як «фінансові
відносини держави з суб’єктами господарювання, а також населенням згідно з формуванням і вико-
ристанням централізованого фонду грошових ресурсів з метою забезпечення функцій держави, пе-
редбачених у Конституції. За допомогою державного бюджету держава організує перерозподіл ство-
реного національного доходу між виробничими і невиробничими сферами, галузями і регіонами
держави [5, с. 148].

Науковці вважають, що бюджет — це економічна категорія, яка має свої ознаки та може бути
досліджена через розкриття відповідних характеристик, що притаманні сучасному бюджету дер-
жави. Вчені найчастіше виділяють чотири основні ознаки бюджету: а) історичність, б) плановість;
в) юридичний характер; г) строк дії [11, с. 327].

Однак ми вважаємо, що бюджету притаманні п’ять основних ознак (рис. 1).
Наведені ознаки більш повніше розкривають сутність і зміст бюджету як економічної категорії.

При цьому найважливішими ознаками бюджету є: а) плановість; б) грошовий характер; в) юридич-
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Ознаки бюджету

Історич-
ність

Плано-
вість

Грошо-
вий хара-

ктер

Юри-
дичний
харак-

тер

Стро-
ковість

Рис. 1. Основні ознаки бюджету (складено автором).
ний характер. Плановість як ознака бюджету характеризує його як документ, що створюється у ви-
гляді державного плану доходів та видатків, за яким на протязі встановленого терміну має функціо-
нувати держава, всі її органи, державні установи тощо. Плановість вимагає, що при складанні бюд-
жету необхідно ураховувати перспективи розвитку держави, забезпечення виконання її функцій не
лише на ближню, а і віддалену перспективу. Плановість формує директивний характер бюджетним
відносинам, що впливає на інші фінансові відносини, які так чи інакше пов’язані з формуванням чи
використанням бюджету держави. Грошовий характер як одна із ознак бюджету характеризує його
як грошовий централізований фонд держави, який акумулює і розподіляє великі суми коштів для
забезпечення виконання функцій держави, надання різних суспільних благ. Юридичний характер як
ознака бюджету характеризує його як документ, що має не лише директивний характер, орієнтова-
ний на майбутнє, але побудований на відповідній законодавчо-нормативній базі, сформований у ви-
гляді закону, що надає бюджету принципово інший характер аніж будь-який інший плановий доку-
мент, наприклад, фінансовий план будь-якої самої великої компанії. Строковість як одна із ознак
бюджету характеризує його як документ і централізований грошовий фонд, який формується і вико-
ристовується лише відповідний час, що зазначений в цьому документі. Найчастіше бюджет держави
формується на термін 1 рік, хоча є приклади, коли бюджет приймається на 3 роки з обов’язковим
розподілом за кожним роком. В цьому випадку бюджет виконує більш глибинні завдання як фінансо-
вий план держави, який формується на середньостроковий період, що дає змогу реалізувати не лише
тактику, а й стратегію розвитку держави і суспільства.

Як категорія бюджет може мати наступні форми прояву (рис. 2).

Форми прояву бюджету як категорії

Відображає
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державного
грошового

фонду
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Рис. 2. Форми прояву категорії «бюджет».
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Як економічна категорія бюджет відображає фінансові відносини з приводу формування та вико-
ристання на загальнодержавному і місцевому рівнях централізованих грошових фондів, які призна-
чені для реалізації функцій і завдань держави і місцевих органів влади, задоволення суспільних по-
треб населення.

Формування і використання бюджету породжують бюджетні відносини, які мають специфічний
характер, а саме: а) перерозподільний характер, тобто бюджет як економічна категорія забезпечує
перерозподіл ВВП між окремими регіонами, видами економічної діяльності, групами та верстами
населення; б) загальний характер, тобто бюджет породжує взаємовідносини між державою та всіма
юридичними і фізичними особами; в) юридичне регулювання, тобто бюджет формується і викорис-
товується на основі Бюджетного кодексу, Податкового кодексу, Закону «Про державний бюджет»
іншими законодавчими і нормативними актами.

Бюджет є економічним інструментом держави. Однак існування бюджету передбачає наявність
іншої економічної категорії «податків». Податки об’єктивно є категорією, яка найбільше впливає на
формування і використання бюджету.

Історично склалось так, що податки з’явились раніше аніж сформувались умови для створення
бюджету як сучасної економічної категорії. Податки ще з історичних часів були одним із найвпливо-
віших чинників формування доходів перших Стародавніх держав.

За сучасних умов функціонування держави податки — головний фінансовий метод мобілізації
державних доходів. Вони становлять від 80 до 97% дохідної частини державного бюджету [5, с. 123].

Бюджет держави формується не лише за рахунок податків, а й і за рахунок інших обов’язкових
зборів та платежів. Отже, можливо виділити три різних видів обов’язкових внесків грошових коштів
до бюджету: а) податки; б) податкові збори; в) відрахування та платежі.

Між трьома видами обов’язкових внесків до бюджету об’єктивно існує різниця, яка закріплюєть-
ся або не закріплюється у фінансовому праві (податковому праві) тієї чи іншої держави. На нашу
думку, податки — це обов’язкові внески до державного чи місцевого бюджетів, які встановлюються
законодавчо державою, сплачуються фізичними і (чи) юридичними особами за рахунок перерозпо-
ділу частини власних доходів і прибутків, та мають найбільше значення як для платників таких внесків,
так і для формування бюджетів різного рівня у державі. Податкові збори — це обов’язкові внески до
державного чи місцевого бюджетів, які встановлюються законодавчо державою, сплачуються фізич-
ними і (чи) юридичними особами за рахунок перерозподілу власних доходів, мають обмежений ха-
рактер застосування та недостатньо впливають на формування бюджетів різного рівня. Відрахуван-
ня та платежі — це обов’язкові внески до державного чи місцевого бюджетів, які встановлюються
законодавчо державою, сплачуються фізичними і (чи) юридичними особами за рахунок перерозпо-
ділу власних доходів, але їх застосування має обмежений характер і суттєво не впливає на стан плат-
ників таких внесків та обсяги формування бюджетів всіх рівнів.

Таким чином, для бюджету найбільше значення мають податки, які забезпечують найбільші суми
надходжень до централізованого бюджетного фонду.

Основними особливостями податків від інших обов’язкових внесків до бюджету є:
1) справляється на умовах безповоротності. Повернення податку можливе тільки в разі його пере-

плати або якщо законодавством передбачені пільги щодо цього податку;
2) має односторонній характер встановлення. Оскільки податок сплачується з метою покриття

суспільних потреб, що відокремлені від індивідуальних потреб конкретного платника, то він інди-
відуально безповоротним. Сплата податку не зумовлює зустрічного зобов’язання держави вчиняти
будь-які дії на користь конкретного платника;

3) може сплачуватися лише до бюджету, а не до іншого грошового централізованого або децент-
ралізованого фонду;

4) не має цільового призначення;
5) є виключно атрибутом держави і ґрунтується на актах вищої юридичної сили [1, с. 107; 5, с. 124].
На різних етапах історичного розвитку податки відповідали особливостям самого історичного

періоду, зокрема способу виробництва, формам оподаткування, видам джерел доходів, напрямам
витрат держави тощо [1, с. 103].

З виникненням перших стародавніх держав з’явилася і перша система оподаткування. Багато прой-
шло часу, поки способи й види справляння податків вдосконалилися настільки, що зробили їх одним
з основних джерел формування доходів держави. Податкова система була найпершою із відомих
фінансово-економічних систем людства. Дехто із вчених вважає, що витоками формування системи
оподаткування були стародавні жертвоприношення [1, с. 103].

З давніх часів існував контроль за наповненням казни у будь-якій державі. В період натурального
господарства в якості податків на користь голови роду, племені в натуральному вигляді збиралась
частина здобичі. Першими джерелами податків були оподатковані базові цінності: земля, худоба,
врожай, раба тощо. Самі податки були «прямими», справлялись безпосередньо з населення, які одер-
жували доходи від своєї діяльності (землеробства, охоти, рибальства, торгівлі, ремесла тощо). Ваго-
мим джерелом первісних податків був податок з переможених у війнах, які дуже часто вели окремі
племена та стародавні держави.
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Для людини сплата податків завжди була однією із гнітючих процедур. Високі податки — це
завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там де ви-
сокі податки, не може бути мови про свободу, людську гідність, творчу працю і забезпечене май-
бутнє. Непосильні податки були завжди причиною багатьох соціальних конфліктів, кровопролитних
воєн, занепаду цивілізацій.

Водночас запровадження податків мало надзвичайно важливе прогресивне значення для розвит-
ку людського суспільства. Їх порівнюють з винаходом колеса або парової машини.

Податки з самого свого першого дня існування були інструментом створення (формування) до-
ходів голови племені, власника відповідної території, короля, фараона, імператора, церковних вла-
дик. Тобто на першому етапі виникнення, функціонування та розвитку податків та механізмів опо-
даткування не існувало протиріччя між казною (бюджетом) і податками. Схема взаємодії між подат-
ками і бюджетом (казною) голови племені чи будь-якого короля, владики держави мала наступний
вигляд (рис. 3).

За рахунок
воєнної
здобичі

За рахунок
постійної
данини із
завойова-

них народів

За рахунок
експлуата-

ції рабів

За рахунок
податків з
власного

населення

Джерела податків

Видатки бюджету (казни) стародавніх держав

Утримання таємних спецс-
лужб, що забезпечують

внутрішню безпеку монар-
ха та підтримують спокій в

середні держави

Утримання
монарха та

його держав-
них служб і
службовців

Утримання вій-
ська монарха для
захисту держави

та здійснення
постійних війн

За рахунок
перерозпо-
ділу багатс-
тва частини
населення

Доходи бюджету (казни) стародавніх держав

Казна (бюджет) стародавніх держав

Утримання гос-
подарства мона-
рха, його земель,
виробництв, тор-

гівлі тощо

Рис. 3. Схема взаємодії податків і бюджету у стародавніх державах.
Із наведеної схеми випливає наступні висновки.
По-перше, податки слугували для функціонування держави, яка фактично персоніфікувалась з

особою монарха чи іншого владики цього краю та народу.
По-друге, доходи, що формувались за рахунок тих чи інших податкових джерел фактично не ви-

трачались на соціально-економічний розвиток суспільства.
По-третє, різні версти населення стародавніх держав фактично не мали будь-якої вигоди від спла-

ти податків. Навіть витрати на військо практично не забезпечувало гарантій захисту населення краї-
ни від нападу ворогів. Найчастіше війська захищали лише окремі території, де зосереджувалася вла-
да монарха.

По-четверте, витрати з казни (бюджету) практично не породжували зворотній грошовий потік,
тобто не формували повторні надходження до бюджету.

По-п’яте, необхідність постійного формування казни (бюджету) стародавніх держав змушувало
монарха та його державні служби постійно вирішувати проблеми — де додатково узяти ресурси, які
запровадити податки, данини, з ким вести війни тощо.

З розвитком держав посилюється їх вплив на суспільство, що вимагає використовувати додаткові
фінансові ресурси, а, отже, виникає постійна необхідність у формуванні і використанні державного
бюджету. З іншого боку, зростання грошових відносин в державах посилює роль податків у форму-
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ванні доходів бюджету. Для повноцінного використання податків як інструмента формування до-
ходів бюджету країни необхідно було, щоб податкові платежі здійснювалися у грошовій формі. Це
було можливо при таких обставинах:

1) гроші стають одним із головних інструментів при здійсненні обміну товарів між різними ви-
робниками та споживачами;

2) грошово-товарні відносини досягають значного розвитку в державі;
3) виробничі сили і виробничі відносини досягають відповідного рівня, за яким держава повинна

втручатись і регулювати соціально-економічний розвиток, що можливо лише при наявності таких
фінансових інструментів як податки і бюджет;

4) грошові відносини між державою та іншими економічними суб’єктами набуває необхідного
рівня, за яким справляння податків та інших обов’язкових зборів і платежів найвигідніше здійснюва-
ти у грошовій формі;

5) формування бюджету у грошовій формі дає змогу більш ефективно здійснювати видатки, ма-
неврувати грошовими коштами та використовувати їх за такими напрямами, які відповідають сучас-
ному етапу розвитку держави та суспільства.

Грошова форма податків дала можливість посилити взаємозв’язок між податками та бюджетом,
що об’єктивно стимулювало розвиток як систем оподаткування, так і бюджетних систем в країнах.
Однак з розвитком бюджету і податків поступово нарощувались протиріччя між ними.

Головне протиріччя між податками і бюджетом пов’язане з тим, що податки слугують інструмен-
том формування доходів бюджету, а видатки бюджету слугують одним із умов формування податків.
Тобто складається така система взаємодії між бюджетом і податками, за якими частина видатків
бюджету забезпечують формування відповідних суми податкових платежів, що направляються в до-
хідну частину бюджету. Таке протиріччя стало посилюватися із зростанням соціально-економічних
функцій держави.

Дійсно, держава за рахунок видаткової частини бюджету фінансує значні соціально-економічні
проекти, державні установи та організації, виплачує заробітну плату державним службовцям, значній
частині населення, яке працює на державних підприємствах, в державних установах та організаціях.
Проте за рахунок системи оподаткування сплачені із бюджету доходи населенню та суб’єктам госпо-
дарювання частково повертаються до бюджету, але в дохідну частину. Звідси, між податками і бюд-
жетом існує така система взаємодії, яка приводить до протиріччя, яке можливо усунути лише при
зміні підходів до формування і використання бюджету держави на всіх рівнях (рис. 4).

Податки з юридичних осібПодатки з фізичних осіб

Доходи бюджету

Видатки бюджету

Доходи фізичних осіб Доходи юридичних осіб

БЮДЖЕТ

Ча
ст

ка
 д

ох
од

ів
фі

зи
чн

их
 о

сі
б

Ча
ст

ка
 д

ох
од

ів
ю

ри
ди

чн
их

 о
сі

б

Рис. 4. Взаємозв’язок між податками і бюджетом, що приводить до протиріччя між ними.
Для уникнення такого протиріччя необхідно змінити загальні підходи до формування дохідної

частини бюджету або змінити підходи до використання податкової системи та справляння податків.
На наш погляд, необхідно виключити із оподаткування частину доходів, які отримує населення та
юридичні особи з бюджету. В цьому разі витрати бюджету можуть зменшитись, що має сенс для
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формування і використання бюджету в умовах нестабільного економічного розвитку, великих бюд-
жетних видатків на соціальний захист населення.

На нашу думку, оподатковувати необхідно доходи, економічні ресурси, майно, яке створено та
використовується населенням і юридичними особами за рахунок створення нової вартості, тобто
матеріального виробництва, здійснення послуг, виконання робіт. Послуги, за які держава сплачує
працівникам та юридичним особам відповідні кошти немає сенсу оподатковувати. Таке оподатку-
вання та формування на цій основі дохідної частини бюджетів різного рівня фактично приховує
реальний стан соціально-економічного розвитку держави.

З фінансової теорії та грошово-кредитної практики відомо, що держава часто-густо використовує
емісію грошей для виконання своїх зобов’язань за видатками бюджету. Отже, частково населенню та
юридичним особам сплачуються доходи, які фактично не підкріплені реально створеним внутрішнім
валовим продуктом, тобто товарами та послугами. Звідси, податки держава використовує як відпо-
відний інструмент для зменшення грошової маси в обороті. Однак це є маскування неспроможності
держави формувати і використовувати реальний бюджет, в якому доходи відповідають реальному
станову економіки, а видатки збалансовані з доходами.

Світова фінансова практика доводить, що немає таких держав, де вдається збалансувати дохідну
і видаткову частини. Отже, не має держав де між податками і бюджетом не існувало б протиріччя,
пов’язане з формуванням дохідної частини бюджету і використанням видаткової частини. Звідси, є
таке питання: навіщо нараховувати фізичній особі заробітну плату в повному обсязі з бюджету, якщо
частина цій нарахованій оплати праці знову піде до бюджету у вигляді податків? Може є сенс сплачу-
вати лише частину заробітної плати без частки, яка відповідає податку на дохід? Фактично людина,
яка працює в державній організації або установі, не отримує нараховану суму свого доходу. Вона
також реально відокремлена від процесу розрахунку та сплати податку на доходи фізичних осіб. За
нею це роблять працівники бухгалтерій. Тобто є об’єктивна потреба переглянути процес нарахуван-
ня доходів і сплати податків з населення, яке працює на державних підприємствах, організаціях і
установах і одержує свої доходи із бюджетів різного рівня.

Аналогічна ситуація виникає при виплатах юридичним особам доходів при виконанні ними за-
мовлень з боку держави. Може і тут сплачувати доходи за виключенням податків?

На нашу думку, з метою зняття частини протиріччя між бюджетом і податками необхідно змінити
основний підхід до системи оподаткування. Необхідно оподатковувати лише доходи, майно, еко-
номічні ресурси тощо, які не формуються за рахунок видатків бюджету.

Реалізація цієї пропозиції має деякі проблеми. Вони пов’язані з тим, що на практиці дуже важко
відокремити доходи населення і юридичних осіб, які формуються за рахунок діяльності без участі
видатків з бюджету держави і, доходи, які формуються при безпосередній участі видатків із бюджету
держави або місцевих бюджетів.

Таким чином, держава з метою спростити процедури оподаткування для всього населення та всіх
юридичних осіб застосовує єдиний підхід до всіх економічних суб’єктів і оподатковує їх за одними
ставками, базами, термінами тощо. Отже, бажання спростити процедури оподаткування, вирівняти
перед податковим законодавством усіх фізичних і юридичних осіб (крім тих, що мають законодавчо
установлені пільги) приводить до зростання зовнішнього протиріччя між податками і бюджетом.

Крім зовнішнього протиріччя між бюджетом і податками існує і внутрішнє протиріччя між ними.
Це протиріччя пов’язане з тим, що податки хоча і є основними джерелами формування доходів бюд-
жету, але на практиці реально не відповідають за своєю сумою дохідній і видатковій частині бюд-
жетів різного рівня. Тобто фактично не виконується рівняння:

Сума податкових надходжень до бюджету  Доходу бюджету Видаткам бюджету (1)
Звідси, держава намагається за будь-яких умов знайти додаткові кошти для формування доходів

бюджету з метою забезпечити видаткову частину бюджету. Це можливо здійснити при використанні
неподаткових методів формування доходів бюджету, зокрема активного впровадження бюджетних
запозичень на внутрішньому і зовнішньому фінансовому ринку.

Якщо держава збільшує видатки бюджету за рахунок внутрішніх і зовнішніх запозичень, то в
реальності внутрішнє протиріччя між бюджетом і податками зростає. Податки все менше відіграють
роль головного джерела формування дохідної частини бюджету, між економікою, податками і бюд-
жетом виникає розлад, якій в кінцевому підсумку може привести до руйнування фінансової системи
держави.

Таким чином, бюджет і податки мають між собою об’єктивний взаємозв’язок і об’єктивне проти-
річчя, усунення якого можливо лише при збалансуванні доходів і видатків бюджету, чіткої взаємодії
між податковими надходженнями і видатками з бюджету, виключення із оподаткування сум, які на-
дані із бюджетів різного рівня в якості доходів населенню та юридичних осіб. В цьому випадку
частина протиріч між податками і бюджетом можливо або уникнути або повністю зняти.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можливо сформулювати наступні висновки і пропозиції.
По-перше, історичний аналіз взаємозв’язку бюджету і податків дав змогу виявити, що між ними

існують внутрішні і зовнішні протиріччя.



12

По-друге, головне зовнішнє протиріччя між бюджетом і податками пов’язане з тим, що видатки з
бюджету слугують основою для нових податкових платежів в дохідну частину бюджету. Тобто мова
йде про кругообіг одних і тих ж коштів, які направляють до бюджету за рахунок податків і знову за
рахунок видатків бюджету повертаються до економічних суб’єктів.

По-третє, внутрішнє протиріччя між бюджетом і податками полягає в тому, що податки у багатьох
країнах не забезпечують формування доходів бюджету в повному обсязі. Між обсягами податкових
надходжень і сумами видатків з бюджетів зростає розрив, тобто відсутня збалансованість. Це приво-
дить до погіршення фінансового стану держави, зростання фінансової напруги в суспільстві, що
подальше негативно впливає на взаємозв’язок податків і бюджету.

По-четверте, у подальших дослідження необхідно більш детально зосередитись на більш деталь-
ному розгляді окремих протиріч між бюджетом і податками.
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УДК 336.221

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Воробйов Ю.М., д.е.н., професор, НАПКБ
Сітшаєва Л.З., викладач, НАПКБ

У статті здійснено прогноз обсягів надходжень бюджетоформуючих податків. Проведено аналіз
динаміки реальних податкових надходжень з урахуванням індексу цін та виконання планових над-
ходжень за основними податками.

Ключові слова: прогнозування, тенденція, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних
осіб, податок на прибуток підприємств, податкові надходження, аналітичне вирівнювання, матема-
тична модель, тренд.

ВСТУП
Реформування податкової системи України, потреба у прогнозуванні наслідків податкових ре-

форм, щорічна потреба у плануванні надходжень до державного бюджету зумовили актуалізацію
досліджень з питань прогнозування обсягів податкових надходжень до державного бюджету Украї-
ни та наукових розробок з методології планування та прогнозування обсягів надходжень податків.

Слід зазначити, що прогнозуванню обсягів податкових надходжень в контексті тенденції розвит-
ку економіки держави недостатньо приділяється уваги з точки зору методичного та практичного
висвітлення цього питання.

Окремі аспекти прогнозування податкових надходжень та дохідної частини державного бюджету
України висвітлено в наукових працях В.В. Вітлінського [1], О.Р. Іщука [2], Л.О. Терещенко [3],
М.Я. Азарова [4], Ю.Б. Іванова [5], В.П. Бочарнікова [6], Ю.В. Сибірянської [7], В.І. Островецько-
го [8], С.В. Давиденка [9].

В цих наукових роботах обґрунтовано доцільність застосування математичних методів прогнозу-
вання податкових надходжень до бюджету України (фільтрації сезонної компоненти часового ряду з
використанням індексу сезонності, методу декомпозиції часового ряду та багатофакторних регресій-
них моделей) та моделювання податкових надходжень із використанням теорії нечітких множин.

У вітчизняній економічній літературі відсутні роботи, в яких висвітлюється методика прогнозу-
вання податкових надходжень до Зведеного бюджету України з урахуванням наявних передумов і
припущень щодо реалізації державної податкової та бюджетної політики, що свідчить про необхідність
подальшого дослідження цієї науково-теоретичної проблеми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є прогнозування обсягів надходжень бюджетоформуючих податків на базі до-

слідження тенденції розвитку економіки держави та з урахуванням впливу податкових реформ.
РЕЗУЛЬТАТИ
Базовими складовими бюджетно-податкового механізму України є бюджетне планування та прог-

нозування. Завдяки цим двом елементам визначаються обсяги фінансових ресурсів, які утворюються
в державі та ресурсів, які зосереджуються і розподіляються через бюджетну систему, формуються
планові показники обсягів надходжень та витрат державного бюджету, які ухвалюються щорічно під
час прийняття головного закону України «Про державний бюджет України» на наступний рік.

Інформаційною базою цього дослідження було обрано показники Зведеного бюджету України в
період з 2002 по 2010 рр.

Згідно зі статтею 6 (Глава 2 «Бюджетна система України та її принципи», Розділ 1 «Бюджетна
система України та основи бюджетного процесу»), Зведений бюджет України є сукупністю показ-
ників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального роз-
витку держави [10].

Наприклад, планові надходження за основними податками (податок на додану вартість, податок
на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб) Зведеного бюджету України в період з
2002 по 2010 рік представлено в табл. 1-3.

Неважко помітити, що обсяги фактичних надходжень до Зведеного бюджету істотно відрізняють-
ся від планових.

Податок на додану вартість, згідно з табл.3, у 2009 та 2010 роках збирався лише відповідно на
86,64 % і 85,83 % запланованих обсягів.

На рис. 1 відображено динаміку надходжень податку на додану вартість в період з 2002 по 2010 рік.
З 2002 по 2008 рік в Україні спостерігалася тенденція збільшення не лише загальних сум подат-

кових надходжень податку на додану вартість, але й частки цього податку у структурі податкової
системи.

Так, наприклад, у 2001 році частка податку на додану вартість у структурі податкової системи
України становила 18,4% [11]. Найбільша сума надходжень податку на додану вартість спостеріга-
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лася у 2008 році — 92 082 618 591,21 грн. У 2008 році частка податку на додану вартість у загальній
структурі основних податків зросла до 31 відсотка.

В 2009-2010 роках спостерігається спад рівня податкових надходжень за цим податком, що певним
чином пов’язано із скороченням обсягів внутрішнього споживання товарів та послуг та як результат
зменшенням сум податку на додану вартість, які надходять до Зведеного бюджету країни. Але тенден-
ція зменшення сум податкових надходжень податку на додану вартість зумовлена не лише скорочен-
ням обсягів внутрішнього споживання товарів та послуг. Існує ще декілька причин цього явища.

По-перше, соціально-економічна нестабільність, накопичення негативних явищ, пов’язаних із
загостренням платіжної кризи, в тому числі зростанням заборгованості з податку на додану вартість,
поширенням випадків ухилення від сплати податку.

По-друге неадекватності законодавства, яке регулює справляння податку на додану вартість, склад-
нощами адміністрування податку.

Податок на прибуток підприємств у 2009 та 2010 роках збирався відповідно на 76,92% і 92,39%
запланованих обсягів.

На рис. 2 відображено динаміку надходжень податку на прибуток підприємств в період з 2002 по
2010 рік.

У динаміці цього податку також можна виділити дві тенденції — тенденцію зростання сум над-
ходжень цього податку у 2002-2008 роках, тенденцію падіння після 2008 року, коли спостерігалася
найбільша сума надходжень податку на прибуток підприємств — 47 856 819 450,11 грн. Позитивна
динаміка надходжень податку на прибуток підприємств протягом 7 років до 2008 року включно мож-
на пояснити загальним підвищенням рівня ділової активності в країні.

В 2009-2010 роках спостерігається спад рівня податкових надходжень за цим податком, що може
бути викликано загостренням соціально-економічної нестабільності в країні, та, як результат, знач-
ним відсотком ухилень від сплати податкових зобов’язань.

Податок з доходів фізичних осіб у 2009 та 2010 роках збирався відповідно на 96,51% і 86,72%
запланованих обсягів.

Рис. 3 відображає порівняльну динаміку планових та фактичних обсягів надходжень податку з
доходів фізичних осіб в період з 2002 по 2010 рр.

Податок з доходів фізичних осіб також характеризується позитивною динамікою в період з 2002
по 2008 рік включно, але найбільша сума надходжень за цим податком спостерігалася у 2009 році —
45 895 759 401,72 грн. Тенденція зростання загальних сум надходжень податку з доходів фізичних
осіб пояснюється передусім зростанням номінальних доходів фізичних осіб.
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Рис. 1. Динаміка планових та фактичних обсягів надходжень податку на додану вартість в період
з 2002 по 2010 р.
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Рис. 2. Динаміка планових та фактичних обсягів надходжень податку на прибуток підприємств в
період з 2002 по 2010 р.
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Рис. 3. Динаміка планових та фактичних обсягів надходжень податку з доходів фізичних осіб в
період з 2002 по 2010 р.

На недовиконання запланованих обсягів податку з доходів фізичних осіб можуть впливати одразу
декілька факторів: по-перше, це бюджетно-податкова політика, яку проводить уряд та пріоритетні
напрямки розвитку бюджетно-податкових відносин в країні; по-друге, скорочення фіскального рівня
надходжень податку з доходів фізичних осіб може бути пов’язаним із збільшенням рівня безробітно-
го населення.
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Та недовиконання дохідних статей Зведеного бюджету не завжди відбувається лише за рахунок
недовиконання обсягів податків.

Проаналізуймо динаміку номінального та реального валового внутрішнього продукту України та
державного навантаження на економіку країни за допомогою даних Держкомстату України, а також
значення показнику надходження Зведеного бюджету України в період з 2002 по 2010 рік табл. 1-3.
Розрахунки державного навантаження занесені у табл. 4.

На перший погляд, обсяг державного навантаження на економіку України в останні роки є відносно
невеликим: 2007 — 30,52%, 2008 — 31,42%, 2009 — 29,84%.

За підсумками 2010 року обсяг номінального ВВП складає 1070 млрд. грн., індекс споживчих цін
— 109,4. Скорегувавши значення номінального ВВП за допомогою показника індексу споживчих
цін та розрахував співвідношення загальних обсягів надходжень до Зведеного бюджету України на
суму реального ВВП, отримаємо значення показника державного навантаження на економіку країни
в 2010 році. Цей показник складає 26,4%.

Але якщо провести аналіз динаміки номінального та реального рівня податкових надходжень,
використовуючи дані Держкомстату України за показником індексу споживчих цін (у 2002-2009 рр.
до відповідного періоду попереднього року), то неважко помітити, що обсяг надходжень характери-
зується їхнім суттєвим зниженням у реальних цінах за досліджуваний проміжок часу (табл. 5-6). Це
припущення наочно підтверджує графік, відображений на рис. 4.
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Рис. 4. Динаміка обсягів номінальних та реальних податкових надходжень в період з 2002 по 2010 р.

Номінальна сума податкових надходжень у 2010 році склала — 209 940 924 650,60 грн., скорегу-
вавши це значення за допомогою індексу цін, отримаємо реальні податкові надходження в розмірі —
191 902 124 909,14 грн. Різниця між номінальним та реальним обсягами податкових надходжень
складає більш ніж 18 млрд. грн.

Незважаючи на велику кількість іноземних досліджень та вітчизняних наукових розробок з пи-
тань створення нової та вдосконалення існуючої методики і методології бюджетного планування та
прогнозування, в українській практиці прогнозування використовуються лише декілька методів, ко-
жен з яких має, як переваги, так і значні недоліки.

Існує два основних підходи до класифікації методів прогнозування податкових надходжень до
державного бюджету.

Перший підхід передбачає дослідження закономірностей розвитку економічних процесів. До нього
належать такі методи, як: метод макроекономічних показників, макроекономічний інтегрований ме-
тод, метод міжгалузевого балансу та інші. Наприклад, метод макроекономічних показників передба-
чає дослідження даних, що характеризують тенденції зміни загальноекономічних показників роз-
витку країни, галузей народного господарства, конкретного регіону.

Другий підхід базується на використанні економіко-математичних методів прогнозування. На-
приклад, методи та моделі кореляційно-регресійного аналізу, методи та моделі прогнозування часо-
вих рядів економічних систем, імітаційні моделі. Методи кореляційно-регресійного аналізу передба-
чають дослідження залежностей між економічними явищами та процесами: функціональної, стоха-
стичної, кореляційної.
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Імітаційне моделювання — це економіко-математичний метод дослідження, за якого досліджува-
на економічна система замінюється моделлю, що з достатньою точністю описує реальну систему і з
нею проводяться експерименти з метою отримання інформації про характер функціонування дослі-
джуваної економічної системи.

Методи і моделі прогнозування часових рядів економічних систем представляють собою сукупність
способів і прийомів, що дозволяють на основі аналізу ретроспективних зовнішніх і внутрішніх да-
них, а також їх змін у розглянутому періоді часу вивести судження певної вірогідності відносно
майбутнього розвитку об’єкта.

Всі методи аналізу часових рядів поділяються на три великі групи: екстраполяція тенденції, адап-
тивні моделі прогнозування та експертні методи прогнозування.

Перша група — екстраполяційні методи. Екстраполяційні методи є одними з найпоширеніших і
найбільш розроблених серед усієї сукупності методів прогнозування. Вони дають позитивні резуль-
тати на найближчу перспективу прогнозування — 1-3 роки. Результатом застосування цих методів є
побудова трендової моделі.

Трендова модель — економіко-математична динамічна модель, в якій розвиток модельованої еко-
номічної системи відображається через тренд (тенденцію) її основних показників.

Друга група — адаптивні моделі прогнозування. Адаптивні моделі прогнозування — це моделі
дисконтування даних, які здатні швидко адаптувати свою структуру і параметри до зміни зовнішніх
умов. Всі адаптивні моделі базуються на двох схемах: ковзної середньої (МА–моделі) і авторегресії
(AR-моделі). До адаптивних моделей належать: модель Брауна (модель експоненціального згладжу-
вання), модель прогнозування за лінійним трендом (лінійна модель Брауна).

Остання група — експертні методи прогнозування. Методи, які ґрунтуються на припущенні про
те, що на базі суджень спеціалістів в певній галузі знань можна побудувати адекватну картину май-
бутнього розвитку з урахуванням всіх можливих зміщень та стрибків, отримали назву методів екс-
пертних оцінок.

В українській практиці бюджетного прогнозування найчастіше використовуються методи екстрапо-
ляції тренду. В наукових працях вітчизняних вчених є практичне висвітлення застосування моделі авто-
регресії (AR-моделі) в процесі прогнозування податкових надходжень до державного бюджету [1].

В рамках даного дослідження використано один з методів екстраполяції тренду — метод побудови
трендової моделі на основі кривих зростання. Прогнозування податкових надходжень проводилося в
програмі Microsoft Excel пакету Microsoft Office з використанням вбудованих функцій програми.

Використання методу екстраполяції на основі кривих росту для прогнозування базується на двох
припущеннях:

 часовий ряд економічного показника дійсно має тренд, тобто переважну тенденцію;
 загальні умови, що визначали розвиток показника в минулому, залишаться без істотних змін

протягом періоду попередження.
Нараховується велика кількість типів кривих зростання. Найбільш часто в економіці використо-

вуються поліноміальні, експоненціальні і S-подібні криві зростання.
Першим етапом прогнозування за допомогою методів екстраполяції є аналіз об’єкту прогнозуван-

ня, визначення цілі й задачі дослідження.
Об’єктом прогнозування виступатимуть обсяги надходжень бюджетоформуючих податків укра-

їнської податкової системи (податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб та податок
на прибуток підприємств).

Метою прогнозування є формування точкового та інтервального прогнозу обсягів податкових над-
ходжень на 2011 та 2012 роки.

Другим етапом є графічний аналіз часового ряду податкових надходжень та визначення типу тренду.
Третій етап — побудова математичної моделі, яка представляє собою концентроване вираження

найсуттєвіших економічних взаємозв’язків досліджуваного об’єкту (обсягів податкових надходжень)
у вигляді математичної функції.

Для часових рядів, які характеризують динаміку обсягів надходжень трьох податків: податок на
додану вартість, податок з доходів фізичних осіб та податок на прибуток підприємств, було обрано
математичну функцію поліном 2-го порядку, графічна модель — парабола.

Аналітично поліном 2-го порядку або параболічний тренд можна представити формулою:
2

210t tataaŷ  , (1)
де tŷ — прогнозне значення;

a0, a1, a2 — параметри моделі;
t2, t — параметр часу (t = 1, 2, …, n).
Побудована математична модель динаміки обсягів надходжень податку на додану вартість має

наступне аналітичне вираження:
830620,001254675942- t347,481240281895+ t16306478057,-=ŷ 2

t (2)
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Математична модель, яка характеризує динаміку обсягів надходжень податку з доходів фізичних
осіб, наступною формулою:

160,001934457311321+ t407,893052471341- t104,79942283=ŷ 2
t (3)

Математична модель, яка характеризує динаміку обсягів надходжень податку на прибуток
підприємств, може бути виражена наступною функцією:

680,002963126926861- t810,295205816771+ t186,10120417-=ŷ 2
t (4)

Графічний аналіз часових рядів податкових надходжень представлено на рис. 5-7.

р ік
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Рис. 5. Динаміка фактичних обсягів надходжень податку на додану вартість в період з 2002 по
2010 р.
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Рис. 6. Динаміка фактичних обсягів надходжень податку на прибуток підприємств в період з 2002
по 2010 р.

Наступний етап — це розрахунок значень обсягів податкових надходжень за допомогою побудо-
ваних математичних моделей.

Прогноз на основі трендових моделей містить два елементи: точковий та інтервальний прогноз.
Точковий прогноз — прогноз, за яким визначається єдине значення прогнозованого показника.

Це значення отримується підстановкою у вибране рівняння (математичну модель) величину часу t,
яка відповідає періоду упередження.
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y  = 283 942 104,79x2  - 1 134 247 305 407,89x + 1 132 731 445 193 160,00
R2  = 0,95
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Рис. 7. Динаміка фактичних обсягів надходжень податку з доходів фізичних осіб в період з 2002
по 2010 р.

Очевидним є той факт, що точний збіг фактичних даних у майбутньому і прогнозних точкових оці-
нок малоймовірний, тому точковий прогноз повинен супроводжуватись двухсторонніми границями,
тобто значенням інтервалу значень, у якому з достатньою долею ймовірності можна очікувати появу
прогнозованої величини. Встановлення такого інтервалу називається інтервальним прогнозом.

Підставивши у математичні моделі величину часу t, отримуємо прогнозне значення податкових
надходжень на 2011 та 2012 роки.

Наприклад, точковий прогноз для податку на додану вартість буде наступним: у 2011 році — 96
601 697 411,29 грн., у 2012 — 103 922 368 788,39 грн. Враховуючи той факт, що ставка податку на
додану вартість в ці роки відповідно до нового податкового законодавства змінюватися не буде, мож-
на вважити що такі прогнозні значення достатньо ймовірні з огляду на тенденцію, яка склалася на
сьогоднішній день.

Інтервальний прогноз для податку на додану вартість представлено на рис. 8.
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Рис. 8. Прогнозні значення обсягів надходжень податку на додану вартість на 2011-2012 рр. (точ-
ковий та інтервальний прогнози)
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Точковий прогноз для податку на прибуток підприємств буде наступним: у 2011 році —
39 621 936 474,03 грн., у 2012 — 39 128 948 618,52 грн. Згідно положенням Податкового кодексу
України, ставку податку на прибуток підприємств буде зменшено з 1 січня 2011 року до 23%, а
з 1 січня 2012 року до 21%.

Отже, зменшення ставки податку може вплинути на загальний обсяг надходжень податку на при-
буток підприємств та викликати скорочення обсягів надходжень цього податку до Зведеного бюдже-
ту України.

Якщо врахувати податкові реформи в сфері адміністрування податку на прибуток підприємств на
національному рівні, то більш точним буде наступний прогноз: у 2011 році — 38 829 497 45 грн., у
2012 — 38 346 369 646 грн.

Інтервальний прогноз для податку прибуток підприємств представлено на рис. 9.
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Рис. 9. Прогнозні значення обсягів надходжень податку на прибуток підприємств на 2011-2012 рр.
(точковий та інтервальний прогнози)

Точковий прогноз для податку з доходів фізичних осіб буде наступним: у 2011 році —
56 342 766 858,30 грн., у 2012 — 64 394 549 004,19 грн. Прогнозування обсягів надходжень подат-
ку з доходів фізичних осіб лише за допомогою методу трендових моделей недостатньо. Цей пода-
ток потребує аналізу з точки зору факторів, які можуть впливати на його обсяги надходжень (бага-
тофакторні моделі).

Інтервальний прогноз для податку з доходів фізичних осіб представлено на рис. 10.
Проведені дослідження щодо прогнозування обсягів надходжень бюджетоформуючих податків

української податкової системи в контексті Податкового кодексу дають змогу сформулювати наступні
висновки:

1. У наступні 2 роки загальна сума податкових надходжень до Зведеного бюджету України буде
зростати.

2. Податкові надходження податку на додану вартість збільшаться з 88 млрд. грн. у 2010 році до
103 млрд. грн. у 2012 році згідно точкового прогнозу. Коливання цього показнику можливо в інтер-
валі від 61 млрд. до 139 млрд. грн., враховуючи всі можливі випадкові фактори.

3. Обсяги податкових надходжень податку з доходів фізичних осіб можуть збільшитися з 48 млрд.
грн. у 2010 році до 64 млрд. грн. у 2012 році. Коливання можуть бути в межах від 46 до 74 млрд. грн.

4. Податкові надходження податку на прибуток підприємств, враховуючи податкові реформи, які
матимуть місце у 2011-2012 роках, можуть зменшитися з 39 млрд. 280 млн. грн. у 2010 році до 39
млрд. 128 млн. грн. у 2012 році. Коливання цього показнику з огляду на можливість впливу будь-яких
випадкових факторів можуть складати від 23 млрд. до 55 млрд. грн.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.
По-перше, аналітичний огляд стану головних дохідних статей Зведеного бюджету України дає

змогу стверджувати, що недовиконання планових обсягів податкових надходжень викликано не лише
загальною тенденцією спаду в економіці, але й внутрішніми проблемами бюджетно-податкової сис-
теми країни.
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Рис. 10. Прогнозні значення обсягів надходжень податку з доходів фізичних осіб на 2011-2012 рр.
(точковий та інтервальний прогнози)

По-друге, на динаміку загальних обсягів податкових надходжень впливають ціла низка факторів:
економічного, соціального, нормативно-правового та політичного характеру.

По-третє, податкові реформи, які було розпочато у 2010 році, повинні вдосконалюватися та розви-
ватися в майбутньому, для того, щоб не тільки зберегти рівень фіскалізації податків, але й побудува-
ти найбільш ефективну модель справляння податків та їх розподілення між різними рівнями бюд-
жетно-податкової системи України.
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УДК 336.08.12

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Климчук С.В., д.э.н., профессор, ТНУ им. В.И. Вернадского
Устойчивое социально-экономическое развитие региона предполагает внедрение эффективного

механизма финансового обеспечения реструктуризации и во многом зависит от оптимального воз-
действия государственных рычагов и механизмов регулирования данного процесса. Активная роль
государства является условием для формирования социально-экономического контекста, при кото-
ром участие отдельных граждан и общественной группы в социально-экономической финансовой
реструктуризации диктовалось бы их стремлением удовлетворить свои собственные интересы.

Ключевые слова: финансовый механизм, реструктуризация, социально-экономическое развитие,
государственное регулирование, финансовое обеспечение.

ВВЕДЕНИЕ
Состояние финансовой системы на современном этапе требует поиска эффективных методов

финансового управления. Именно процесс финансовой реструктуризации является действенным
механизмом формирования необходимых предпосылок устойчивого социально-экономического раз-
вития. Научные исследования в этой области в основном посвящены трансформационным процес-
сам, процессам реорганизации при этом непосредственно механизм реструктуризации при действен-
ных методах государственного регулирования, его оптимизация находится за пределами методичес-
кого обеспечения. Так Амбросов В.А. [3, с. 15] исследуя процессы трансформации собственности,
уделяет внимание формам хозяйствования и управлению капиталом, Амосов О. акцентирует свое
внимание на реорганизационных моделях бизнеса [4, с. 28], Барабаш А.Л. приводит результативную
оценку бизнеса в условиях Украины [7, с. 80] однако оптимизация финансовых отношений при пост-
роении эффективного механизма государственного регулирования в контексте социально-экономи-
ческого обеспечения, остается за пределами научных исследований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Устойчивое социально-экономическое развитие региона предполагает внедрение эффективного

механизма финансового обеспечения реструктуризации и во многом зависит от оптимального воздей-
ствия государственных рычагов и механизмов регулирования данного процесса. Активная роль госу-
дарства является условием для формирования социально-экономического контекста, при котором уча-
стие отдельных граждан и общественной группы в социально-экономической финансовой реструкту-
ризации диктовалось бы их стремлением удовлетворить свои собственные интересы. Поэтому целью
данной статьи является поиск научно-методических подходов к построению эффективного механизма
государственного регулирования как индикатора социально-экономического развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Положение о том, что в Украине необходимо создать благоприятный инвестиционный климат,

стало общеизвестным, однако на практике мало что изменяется: потенциальные инвесторы испыты-
вают трудность от «правил игры» на украинском рынке, которые нечетко определены и постоянно
изменяются, административная процедура, связанная с иностранным инвестированием, в свою оче-
редь, создает благоприятную основу для коррупции, а для местных бизнесменов характерна необя-
зательность выполнения социально-экономических программ, связанная с отсутствием механизма
«еnforgementa» (эффективной судебной системы, отсутствия правил деловой этики и отсутствия вне-
дрения оценки общественного мнения), который вынуждал их четко выполнять заключенные кон-
тракты [1, c. 8].

Необходимость функционирования государственных механизмов регулирования реструктуриза-
ции на предприятиях объективно обусловлена тем, что финансовая реструктуризация не всегда дает
положительные результаты. Причиной этого являются определенные особенности, которые вопло-
щаются в десинхронизации поступления денежных потоков, приоритетности отраслей, зональности
размещения предприятий.

Степень влияния государства зависит от уровня эффективности финансовой реструктуризации
(рис. 1).

Немаловажным рычагом финансового механизма реструктуризации в контексте социально- эко-
номического развития является корпоративная политика. Обоснование методов и последовательнос-
ти осуществления финансовой реструктуризации предприятиями, в первую очередь, зависит от кор-
поративной политики. По данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рын-
ку общий объем выпуска зарегистрированной акций составил более 99,5 млрд. грн в 2008 году. Ре-
зультаты анализа выпуска ценных бумаг показали, что в 2008, 2009 г. финансовые ресурсы на рынке
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Рис. 1. Направления по совершенствованию механизма государственного регулирования финан-
совой реструктуризации.
ценных бумаг Украины заполнялись в основном за счет выпуска акций и облигаций, что свидетель-
ствует о значимости акционерного капитала как составляющей данного рынка

Особенность украинской приватизации повлияла на формирование структуры собственного ка-
питала предприятий. Последующее развитие приватизированных предприятий требует координа-
ции усилий участников бизнеса с целью оптимизации структуры собственного капитала, его разме-
ров, а также эффективности использования. Как в индустриально развитой стране, так и в Украине
невозможно найти оптимальную или типичную структуру собственного капитала. Так Франко Мо-
дильяни и Мертон Миллер доказывали [8, c. 73], что в идеальной экономической среде совокупная
рыночная стоимость ценных бумаг предприятия зависит от рентабельности реальных активов и свя-
занных с ними рисков, а не от структуры капитала. В Украине рыночная стоимость акций формиру-
ется стихийно. Вместе с тем и размеры и структура собственного капитала имеют большое, а иногда
решающее значение в деятельности акционерного общества. Это суждение базируется на том, что
еще длительный период времени на пути к индустриальному обществу будет чувствоваться потреб-
ность наращивать размеры уставного капитала акционерных обществ. Конечно, одновременно мо-
жет быть законодательно сниженная норма размера уставного капитала хозяйственных обществ.
Реализация этой функции уставного капитала является залогом последующей капитализации пред-
приятий Украины и Крыма. Наличие дополнительного капитала при абстрагировании от одновре-
менного влияния других факторов обеспечивает определенную экономию на выплате дивидендов.
Кроме того, дополнительный капитал в определенной мере уменьшает дефицит резервного капита-
ла и непокрытые убытки. Уменьшение дополнительного капитала должно осуществляться лишь при
постепенном росте уставного капитала, резервного капитала и нераспределенной прибыли [3, c. 15].

В 2008, 2009 гг. основным источником финансирования инвестиций в основной капитал, как и в
предыдущие годы, остаются собственные средства предприятий (рис. 2).

В настоящий момент дополнительный капитал значительно превышает уставный. В ближайшее
время не ожидается индексации основных средств и других активов, что автоматически увеличивает
размеры дополнительного капитала. Основным заданием государственного механизма финансовой
реструктуризации предприятий в процессе увеличения уставного капитала должно стать не стрем-
ление максимизировать пакет акций, предназначенный для реализации, а стимулировать повышение
цены акции. [2, c. 21].

Насколько эффективна данная структура капитала реструктуризированных предприятий свиде-
тельствует эффект финансового рычага (табл. 1).

Следует отметить рост показателя эффекта финансового рычага практически по всем регионам
Украины. Это свидетельствует о привлечении все в более широком масштабе ссудных средств при
проведении финансовой реструктуризации, то есть активное использование метода финансового
левериджа.
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Рис. 2. Структура инвестиции в основной капитал по источникам финансирования на предприя-
тиях Украины в 2009 г.

Таблица 1
Финансовый рычаг реструктурированных предприятий Украины, %

Область Украины 1999 г. 2004 г. 2005 г. 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Винницкая 2,3 4,7 16,3 16,7 17,0 17,1 16,9
Волынская 2,7 4,8 14,2 14,9 15,0 16,2 15,8
Днепропетровская 3,3 5,6 17,8 17,9 18,1 18,9 18,1
Донецкая 3,2 5,2 17,9 18,3 18,5 18,7 18,6
Житомирская 2,9 4,3 16,8 17,1 17,3 17,9 16,9
Закарпатская 1,8 4,0 15,9 16,3 16,5 17,0 16,0
Запорожская 3,5 5,7 17,7 18,1 18,3 18,9 18,3
Ивано-Франковская 1,9 3,9 14,8 15,1 15,4 16,3 15,9
Киевская 3,8 5,0 15,8 16,3 16,5 16,7 15,9
Кировоградская 3,6 5,6 16,9 17,1 17,3 17,7 16,9
Луганская 3,7 6,0 19,0 21,0 21,1 21,6 20,5
Львовская 2,8 5,1 18,1 19,1 19,7 20,1 19,1
Николаевская 2,5 5,3 17,4 18,1 18,4 19,3 18,3
Одесская 3,0 4,9 16,0 17,0 17,3 18,4 17,4
Полтавская 3,1 4,8 15,9 16,1 16,5 17,6 18,0
Ровенская 3,3 4,7 15,8 16,0 16,9 17,8 17,3
Сумская 3,2 5,4 14,0 15,0 15,4 17,4 16,9
Тернопольская 3,1 5,0 13,0 14,0 14,8 15,4 16,0
Харьковская 3,7 5,3 13,9 14,3 14,5 16,8 17,9
Херсонская 3,8 5,0 13,8 14,9 15,1 16,7 15,9
Хмельницкая 2,6 3,9 11,3 14,5 15,6 16,0 15,0
Черкасская 2,7 3,8 12,3 13,1 13,2 14,3 14,0
Черниговская 2,9 3,7 14,1 15,6 15,9 16,5 16,3
АРК 3,8 6,2 18,7 19,5 20,5 21,0 20,9
Черновицкая 2,1 4,8 17,1 17,0 16,9 16,8 16,7

Источник: http://www.finance.com.ua.

Механизм финансовой реструктуризации непродолжителен. Если оценить этапы осуществления
финансовой реструктуризации в контексте среднего периода осуществления в днях, то можно на-
блюдать следующую ситуацию (рис. 3) Именно такая особенность реструктуризации как краткос-
рочный период осуществления способствует применению в период, который отвечает целевой уста-
новке данного процесса, получения прибыли, в краткосрочном периоде.

В Украине отсутствует эффективное законодательство о управлении объектами государственной
собственности и системы управления государственным сектором экономики. Такое положение при-
водит к существенным негативным последствиям основная доля предприятий страны, в том числе и
государственных, являются убыточными, не определенна область риска в контексте государствен-
ной безопасности страны, которая, как правило, в европейских странах находится в области жестко-

http://www.finance.com.ua
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Первый — подготовительный этап.

30 кал. д. =

 анализ внешних условий хозяйствования;
 оценка рыночной активности;
 оценка внутренних возможностей предприятия в случае
удовлетворения требований внешней среды;
 прогноз рыночной активности.

Второй — проектирование финансовой реструктуризации

20 кал. д. =

 формирование целей и задач реструктуризации;
 оценка альтернатив и обоснование средств реструктуризации;
 разработка механизма финансовой безопасности реструктуризации;
 оценка эффективности реструктуризации.

Третий — проведение практических мероприятий по реструктуризации
40 кал. д. =  бизнеса, финансов, организационно-управленческих структур, активов,

пассивов, персонала.
Рис. 3. Блок-схема длительности осуществления процессов финансовой реструктуризации.

го контроля. Это значит, что Украина не имеет собственной модели управления экономикой страны и
не учитывает европейскую.

ВЫВОДЫ
Государственное регулирование финансовой реструктуризации должно осуществляться преиму-

щественно с помощью экономических методов путем применения комплексной целевой програм-
мы. Государственное вмешательство обеспечит экономическую безопасность, причем степень влия-
ния государства зависит от уровня эффективности финансовой реструктуризации. Особенность ук-
раинской приватизации требует эффективного взаимодействия представленных механизмов и их
совершенствования. Реструктурированные предприятия должны переходить к новому типу эмисси-
онной политики при стимулировании и повышении цены акций.

Существенные просчеты в формировании реструктуризационной модели трансформации собствен-
ности в Украине не имели положительного значения. Отсутствие последовательной структурно инвес-
тиционной политики обусловили усиление диспропорции в ценовых паритетах. Государство потеряло
механизм регулирования структурных изменений собственности, он развивается стихийно под воздей-
ствием спроса и предложения. Для стабилизации устойчивого развития политики экономического ро-
ста необходимо способствовать применению более совершенных методов управления процессами
финансовой реструктуризации при активизации политики государственного вмешательства.
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УДК 336.748.12

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЛИКВИДНОСТИ НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Блажевич О.Г., ст. препод., НАПКС
В статье проанализирована сущность понятия «финансовая безопасность предприятия». Опреде-

лена связь между ликвидностью и финансовой безопасностью предприятия. С помощью метода «сум-
мы мест», аналитического и графического способа рассчитан интегральный показатель ликвиднос-
ти, как составляющий финансовой безопасности предприятия.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, интегральный показатель ликвидности,
рейтинг предприятий.

ВВЕДЕНИЕ
При осуществлении деятельности в посткризисный период у предприятий стали появляться но-

вые проблемы, требующие особого внимания. Если эти проблемы окажутся пущенными на самотек,
то руководство может потерять рычаги руководства предприятием, вплоть до доведения его до бан-
кротства, вследствие чего возможна ликвидация предприятия. Для предотвращения возможных си-
туаций в деятельности предприятия особое внимание необходимо уделять обеспечению его финан-
совой безопасности.

В развитие науки о финансовой безопасности на микроуровне достаточный вклад внесли как
украинские ученые и практики, так и российские. С украинской стороны наиболее весомый вклад в
развитие науки о финансовой безопасности внесли такие ученые и практики как Бланк И.А., Билык
М.Д., Гудзь О.Е. и др., с российской — Сенчагов В.К., Богомолов В.А., Гапоненко В.Ф. и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение влияния ликвидности активов на финансовую безопасность

предприятия в современных условиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективность деятельности предприятий в рыночной экономике обусловлена во многом состо-

янием его финансов, что приводит к необходимости рассмотрения проблем обеспечения финансо-
вой безопасности, особенно в условиях нестабильности. Система финансовой безопасности позво-
лит предприятию защититься как от внешних, так и от внутренних угроз.

В энциклопедии финансово-аналитического центра MaBiCo финансовая безопасность (англ.
financial security) трактуется как понятие, включающее комплекс мер, методов и средств по защите
корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне [10].

В процессе анализа научной литературы определено, что в экономической теории финансовую
безопасность предприятия рассматривают, как правило, в двух аспектах, либо как одну из составля-
ющих экономической безопасности [8, 9], либо как самостоятельный объект управления [2, 6, 7].

Такие российские ученые как Сенчагов В.К. и Богомолов В.А. рассматривают финансовую безо-
пасность как составляющую экономической безопасности. При этом В.К. Сенчагов считает, что од-
ним из факторов достижения экономической безопасности является обеспечение финансовой неза-
висимости и устойчивости предприятия [8, c. 739]. Богомолов В.А., считает, что основным фактором
обеспечения экономической безопасности является финансовое равновесие между доходностью,
ликвидностью и риском хозяйствующего субъекта [4, c. 266], т.е. финансовая безопасность является
главной составляющей обеспечивающей экономическую безопасность предприятия.

Это связано с тем, что, по мнению Ю.М. Осипова, с учетом господствующего положения, занима-
емого финансовой составляющей в современной экономике, последнюю можно характеризовать как
экономику, управляемую в своей основе финансовым образом, через финансовые механизмы, с по-
мощью финансовых рычагов, финансовых стимулов и в финансовых целях [2; 8].

Многие ученые рассматривают финансовую безопасность как самостоятельный объект управления.
Папехин Р.С. считает, что финансовая безопасность предприятия непосредственно зависит от

финансовой устойчивости и «состоит в способности предприятия самостоятельно разрабатывать и
проводить финансовую стратегию в соответствии с целями общей корпоративной стратегии, в усло-
виях неопределенной и конкурентной среды. Главное условие финансовой безопасности предприя-
тия — способность противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стремя-
щимся причинить финансовый ущерб предприятию или нежелательно изменить структуру капита-
ла, или принудительно ликвидировать предприятие [7, с. 13]».

Мирза-заде Хайям Керим оглы определяет финансовую безопасность предприятия как «устойчи-
вое в долгосрочной перспективе состояние финансов предприятия, позволяющее организации само-
стоятельно разрабатывать и реализовывать свою финансовую стратегию в соответствии со своими
основополагающими финансовыми интересами в условиях риска, неопределенности (конкурентной
и нестабильной среды) [6, с. 9]».
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Также необходимо отметить вклад украинских ученых в развитие финансовой безопасности
предприятия.

В работе И.А. Бланка «Управление финансовой безопасностью предприятия» финансовая безо-
пасность предприятия рассматривается с точки зрения количественно и качественно детерминиро-
ванного уровня финансового состояния предприятия, обеспечивающего стабильную защищенность
его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реальных и
потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера, параметры которого определяются на ос-
нове его финансовой философии и создают необходимые предпосылки финансовой поддержки его
устойчивого роста в текущем и перспективном периоде [2, с. 24].

Гудзь О.Е., считает, что «финансовая безопасность предприятия, должна рассматриваться в плос-
кости обеспечения их устойчивого развития, которое способствует последующему совершенствова-
нию социально-экономической системы и имеет действенный, эффективный механизм выявления и
противостояния внешним и внутренним угрозам. То есть, можно сказать, что сущность финансовой
безопасности предприятий сводится к их стабильному функционированию и защищенности от нега-
тивного влияния внешней среды в течение всей хозяйственной деятельности. Таким образом, поня-
тие финансовой безопасности предприятий предусматривает обеспечение: высокого уровня самодо-
статочности финансов, их самостоятельности, стабильности и стойкости, способности к развитию
на основе инновационных стратегий [4]».

Для компаний разработка стратегии финансовой безопасности — часть стратегии развития, посред-
ством которой ее руководители решают две наиболее важные задачи, составляющие коммерческую
тайну: 1) развитие новых и(или) модернизация существующих методов продвижения продукции и ус-
луг на товарных и финансовых рынках, позволяющие ей оптимизировать поступление и распределе-
ние денежных и приравненных к ним средств с учетом сбалансированного распределения различного
рода рисков и способов их покрытия, поиск оптимальной корпоративной структуры капитала; 2) пост-
роение финансового менеджмента в рыночной среде, характеризующейся высокой степенью неопре-
деленности и повышенным риском. Наиболее важный аспект в решении задачи обеспечения финансо-
вой безопасности компании — построение оптимальной структуры ее капитала на базе общепринятых
коэффициентов, что позволяет оптимизировать управление задолженностью компании и методы при-
влечения дополнительных денежных ресурсов на финансовом рынке [10].

На наш взгляд, финансовую безопасность предприятия необходимо рассматривать как отдельный
объект управления, так как жизнедеятельность субъекта хозяйствования непосредственно зависит
от его финансового состояния. На базе финансового анализа осуществляют не только оперативное
управление текущим процессом деятельности, но и прогнозируют финансовые последствия тех или
иных хозяйственных операций, связанных с формированием и регулированием активов и капитала,
доходов и расходов, прибыли и рентабельности производства и продаж. Следовательно, достижение
необходимого уровня финансовой безопасности предприятия, посредством определения его финан-
сового состояния, является для его руководства первостепенной задачей.

Для оценки способности предприятия своевременно и в полном объеме выполнять краткосроч-
ные обязательства за счет текущих активов используются показатели ликвидности (платежеспособ-
ности). Платежеспособность непосредственно влияет на формы и условия осуществления коммер-
ческих сделок, а также на возможность получения кредитов и займов.

Одной из проблем в финансовом состоянии компании, которое непосредственно влияет на сниже-
ние финансовой безопасности предприятия, независимо от его отраслевой принадлежности, масш-
таба и этапа развития, может являться дефицит денежных средств [3, с. 16]. Именно поэтому, на наш
взгляд, оценка показателей ликвидности играет одну из главных ролей в системе оценке финансовой
безопасности предприятия.

Разработка методов оценки финансовой безопасности предприятия имеет важное методологи-
ческое значение. Это объясняется тем, что руководство предприятия должно обладать информацией,
характеризующей как текущее функционирования, так и перспективное развитие предприятия. По-
мимо руководства предприятия в такой информации заинтересованы различные субъекты хозяйство-
вания, которые составляют окружение анализируемого предприятия. Естественно, несостоятельно-
му предприятию, имеющему неудовлетворительное финансовое состояние, а следовательно и не-
удовлетворительное состояние финансовой безопасности рассчитывать на инвестиционные проек-
ты и кредитование практически невозможно. Поэтому важным элементом управления финансовой
безопасностью предприятия становится объективное и своевременное определение ее уровня.

Вопрос оценки уровня финансовой безопасности предприятия является дискуссионным. Это преж-
де всего касается выбора критериев оценки финансовой безопасности предприятия, системы пока-
зателей (индикаторов), которые ее характеризуют, и самих методических подходов к определению
уровня финансовой безопасности.

Самым простым методом определения интегрального показателя ликвидности является метод «сум-
мы мест». Рассчитываются финансовые показатели, влияющие на уровень финансовой безопасности,
по исходным данным финансовой отчетности анализируемых предприятий. Затем полученные резуль-
таты заносят в обобщающую форму. Сначала определяют место j-го предприятия (j = m, …, 1) по i-му
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показателю (i = n, …, 1). Предприятию с наилучшим показателем присваивается наибольшая оценка.
Предприятие с максимальной суммой мест занимает в рейтинговом списке первую позицию [5].

Приведенную методику можно использовать для определения рейтинга реальных предприятий.
Ее преимуществом является простота, недостатком — неточность результатов.

Для более точной оценки интегрального показателя ликвидности можно использовать аналити-
ческий и графический способы. Методика определения интегрального показателя ликвидности сле-
дующая:

1. Аналитический способ.
Аналитический способ основан на построении комплекса таблиц и включает следующие расчеты:
 производится расчет показателей анализируемых предприятий;

 для каждого i-го показателя фиксируется его наилучшее значение нл
i

a среди значений, получен-
ных разными предприятиями;

 вычисляется степень отклонения показателя оценки финансовой безопасности конкретного пред-
приятия от наилучшего значения в группе предприятий. Здесь важно учитывать направление оптими-
зации конкретного показателя. Для расчета степени отклонения используются следующие формулы:

нл
ij

ij
ij

a

a
x  , если направление оптимизации показателя  max; (1)

ij

нл
ij

ij a
a

x  , если направление оптимизации показателя  min. (2)

Суммарная оценка по степени отклонения и является интегральной оценкой уровня финансовой
безопасности по показателям ликвидности. Для этого используется формула:

RФБ = x1 ± x2 ± x3 ± … ± xn (3)
2. Графический способ.
Графический способ основан на построении многоугольника. Предприятию, имеющему наиболь-

ший уровень финансовой безопасности, соответствует многоугольник с наибольшей площадью.
Площадь каждого многоугольника рассчитывается по формуле:
S = 1/2 sin 360/n (х1  хn + сумма(хi  хi+1)), (4)

где хi — i-факторный показатель, с учетом степени отклонения;
n — количество анализируемых групп факторов.

Графическая интерпретация данного способа позволяет оценить, по каким факторам «отстает»
предприятие.

По данным методикам ранжирование происходит от большей оценки к меньшей, т.е. наибольшее
значение свидетельствует о лучшем состоянии предприятия и, соответственно, ему присваивается
ранг «1».

Для определения интегрального показателя ликвидности в системе оценки уровня финансовой
безопасности предприятия предлагается использовать следующие показатели (табл. 1).

Таблица 1
Показатели ликвидности в системе оценки финансовой безопасности предприятия

Наименование показателя Направление
оптимизации

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент общей ликвидности увеличение
Коэффициент быстрой (промежуточной, уточненной) ликвидности увеличение
Коэффициент абсолютной ликвидности увеличение
Коэффициент собственной платежеспособности увеличение
Коэффициент покрытия среднедневных платежей денежными средствами увеличение

* Составлено автором статьи

Расчет интегрального показателя ликвидности в системе определения уровня финансовой безо-
пасности проведем на материалах трех предприятий, функционирующих в сельском хозяйстве Ав-
тономной республике Крым. Объектами исследования являются ОАО «Партизан», ОАО «Победа»,
ОАО «Совхоз «Весна». Для определения показателей будем использовать данные 2009 года. В табли-
це 2 представлен расчет показателей ликвидности, определяющих интегральный показатель лик-
видности и влияющих на финансовую безопасность предприятия.

Анализ показателей ликвидности дал следующие результаты.
У всех трех предприятий наблюдается превышение текущих активов над текущими обязатель-

ствами. Причем превышение значительное. Все три значения превышают нормативное значение.
Наименьшее значение получено у ОАО «Партизан», наибольшее — у ОАО «Победа». У первого
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Таблица 2
Расчет показателей ликвидности анализируемых предприятий за 2009 г.

Наименование показателя ОАО
"Партизан"

ОАО
"Победа"

ОАО "Сов-
хоз Весна"

Коэффициент текущей ликвидности 12,789 25,937 23,722
Коэффициент промежуточной ликвидности 3,829 6,376 11,383
Коэффициент абсолютной ликвидности 2,351 0,028 6,217
Коэффициент собственной платежеспособности 11,789 24,937 22,722
Коэффициент покрытия среднедневных платежей де-
нежными средствами 42,087 0,774 122,061

* Рассчитано автором статьи

предприятия текущие активы в 12,8 раз превышают текущие обязательства, у второго — в 23,7 раза.
Такое соотношение объясняется мизерным объемом краткосрочных обязательств предприятий.

Положительным моментом является то, что у ОАО «Партизан» и ОАО «Совхоз «Весна» наблюда-
ется превышение денежных средств над кредиторской задолженностью. Эти предприятия могут сразу
рассчитаться со своими поставщиками при необходимости. Хуже ситуация у ОАО «Победа». Денеж-
ных средств у предприятия на счете — минимум и на конец 2009 года оно не может рассчитаться по
своим обязательствам. Однако у данного предприятия наибольшая краткосрочная дебиторская за-
долженность за товары, работы, услуги и при ее возврате у предприятия появятся денежные сред-
ства на текущем счете.

Положительным моментом является превышение текущих активов над краткосрочными обяза-
тельствами. В результате данного превышения образуется чистый оборотный капитал. Положитель-
ные значения коэффициента собственной платежеспособности свидетельствуют о наличии на
предприятиях чистого оборотного капитала. Наибольшее значение данного показателя отмечено у
ОАО «Победа».

Определим интегральный показатель ликвидности методом суммы мест. Результаты представле-
ны в таблице 3.

Таблица 3
Определение интегрального показателя ликвидности методом «суммы мест»

Наименование показателя ОАО
"Партизан"

ОАО
"Победа"

ОАО "Сов-
хоз Весна"

Коэффициент текущей ликвидности 1 3 2
Коэффициент промежуточной ликвидности 1 2 3
Коэффициент абсолютной ликвидности 2 1 3
Коэффициент собственной платежеспособности 1 3 2
Коэффициент покрытия среднедневных платежей де-
нежными средствами 2 1 3

Интегральный показатель ликвидности 7 10 13
* Рассчитано автором статьи
Наивысший интегральный показатель ликвидности, определенный методом «суммы мест», отме-

чен у ОАО «Совхоз «Весна». Он составляет 13 баллов. Наивысшие баллы у данного предприятия
были получены по коэффициентам промежуточной и абсолютной ликвидности, а также у коэффи-
циента покрытия среднедневных платежей денежными средствами. Следует отметить, что у данно-
го предприятия нет ни одного третьего места (балл — 1). На втором месте — ОАО «Победа» (10
баллов). По двум коэффициентам — коэффициент текущей ликвидности и коэффициент собствен-
ной платежеспособности предприятие получило максимальный балл, т.е. эти коэффициенты у пред-
приятия — наивысшие. Наименьшие оценки по показателям ликвидности отмечены у ОАО «Парти-
зан». Поэтому данное предприятие имеет третий по величине интегральный показатель ликвиднос-
ти. Только два показателя ликвидности заняли второе место среди аналогичных показателей двух
других предприятий (коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент покрытия среднеднев-
ных платежей собственными средства), все остальные показатели — 3 место (балл 1). Максимально
возможный балл, который могло получить предприятие, равен 15.

Определим интегральный показатель ликвидности аналитическим способом.
Для определения интегральной оценки ликвидности, как составляющей совокупной интеграль-

ной оценки уровня финансовой безопасности предприятия, рассчитаем степень отклонения показа-
телей по группе предприятий от наилучшего. Расчет степени отклонения показателей представлена
в табл. 4.

Наибольший интегральный показатель ликвидности определен у ОАО «Совхоз «Весна». Он со-
ставил 4,826. Как и по методу «суммы мест» три показателя, влияющих на интегральный показатель
ликвидности, равны 1. А два остальных достаточно приближены к данному значению. Это говорит о
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Таблица 4
Расчет отклонений показателей ликвидности от наилучшего, влияющих на интегральную оценку

ликвидности по данным 2009 г.

Наименование показателя ОАО "Пар-
тизан"

ОАО "Побе-
да"

ОАО "Сов-
хоз Весна"

1. Коэффициент текущей ликвидности 0,493 1,000 0,915
2. Коэффициент промежуточной ликвидности 0,336 0,560 1,000
3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,378 0,004 1,000
4. Коэффициент покрытия среднедневных плате-
жей денежными средствами 0,345 0,006 1,000
5. Коэффициент собственной платежеспособности 0,473 1,000 0,911

Интегральный показатель ликвидности 2,025 2,571 4,826
* Рассчитано автором статьи

том, что полученные значения по коэффициентам текущей ликвидности и собственной платежеспо-
собности были незначительно ниже максимальных значений по данным показателям, полученных у
ОАО «Победа».

Второе место, также как и по методу «суммы мест» у ОАО «Победа». Главное отличие в том, что по
методу «суммы мест» предприятия были равноудалены, разница в полученных баллах равнялась 3. В
рассматриваемом случае полученная интегральная оценка ликвидности составляет 2,571 и она не-
значительно превышает интегральную оценку третьего предприятия. Низкая величина интегрально-
го показателя объясняется низкими значениями коэффициента абсолютной ликвидности и коэффи-
циента покрытия среднедневных платежей денежными средствами. На расчет данных коэффициен-
тов негативно повлияло отсутствие денежных средств на счетах предприятия.

Самый низкий интегральный показатель ликвидности отмечен у третьего предприятия — у
ОАО «Партизан». Однако отличительным моментом является то, что колебания отклонений от луч-
ших значений показателей составляют от 0,336 до 0,493. Это говорит о том, что у данного предпри-
ятия все показатели ликвидности отличаются от лучшего практически в одной пропорции.

На рис. 1 представлен графический способ определения интегрального показателя ликвидности,
как составляющего совокупного интегрального показателя финансовой безопасности предприятия.
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Рис. 1. Графический способ определения интегрального показателя ликвидности предприятий
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Рассчитаем площади многоугольников.
Для ОАО «Партизан»: S = 1/2  sin 360° / 5  (0,493  0,336 + 0,336  0,378 + 0,378  0,345 + 0,345 

 0,473 + 0,473  0,493) = 0,104.
Для ОАО «Победа»: S = 1/2  sin 360° / 5  (1,000  0,560 + 0,560  0,004 + 0,004  0,006 + 0,006 

 1,000 + 1,000  1,000) = 0,199.
Для ОАО «Совхоз «Весна»: S = 1/2  sin 360 / 5  (0,915  1,000 + 1,000  1,000 + 1,000  1,000 +

+ 1,000  0,911 + 0,911  0,915) = 0,591.
Как и при аналитическом способе на первом месте находится ОАО «Совхоз «Весна». Причем его

полученное значение значительно отличается как от рейтинга ОАО «Победа», так и от рейтинга
ОАО «Партизан». Между 1 и 2 местом разрыв значительно выше, чем между 2 и 3.

Полученные результаты сведем в итоговую таблицу мест по разным способам определения ин-
тегрального показателя ликвидности (табл. 5).

Таблица 5
Сводная таблица результатов расчета интегрального показателя ликвидности

Методы расчета Результат ОАО
"Партизан"

ОАО
"Победа"

ОАО "Совхоз
Весна"

сумма баллов 7 10 13Метод «суммы баллов» место 3 2 1
сумма 2,025 2,571 4,826Аналитический метод

определения место 3 2 1
площадь

многоугольника 0,104 0,199 0,591Графический метод определения
место 3 2 1

* Рассчитано автором статьи
Все три метода дали одинаковый результат. На первом месте по расчету интегрального показате-

ля ликвидности находится ОАО «Совхоз «Весна», на втором — ОАО «Победа», на третьем —
ОАО «Партизан». Отличие в том, что по первому методу — методу «суммы мест» — баллы, получен-
ные предприятиями, различаются на один и тот же интервал (3). Второй и третий методы дали более
точный результат. Значение интегрального показателя ОАО «Победа» в большей степени приближе-
но к значению ОАО «Партизан», а полученное значение интегрального показателя ликвидности
ОАО «Совхоз «Весна» значительно превышает как интегральный показатель ОАО «Победа», так и
ОАО «Партизан».

ВЫВОДЫ
1. Финансовую безопасность предприятия необходимо рассматривать как составную часть меха-

низма финансового управления, так как финансовое состояние предприятия показывает насколько
субъект хозяйствования способен осуществлять деятельность, как в текущем, так и в перспективном
направлении.

2. Одним из важнейших факторов финансовой безопасности предприятия является обеспечение
ликвидности, так как именно наличие свободных финансовых ресурсов позволяет предприятию жить
как в настоящем, так и в будущем.

3. Для расчета интегрального показателя ликвидности использовались метод «суммы мест», а
также аналитический и графический способы. В интегральный показатель входило пять показате-
лей, характеризующих ликвидность и платежеспособность предприятия.

4. Расчет всех методов дал один и тот же результат. Первое месте по уровню ликвидности занима-
ет ОАО «Совхоз «Весна», второе — ОАО «Победа», третье — ОАО «Партизан». Аналитический и
графический способы расчета интегрального показателя ликвидности дали более точный результат,
чем метод «суммы мест». Метод «суммы мест» показал одинаковый интервал между тремя предпри-
ятиями, а два остальных метода показали, что интегральный показатель ликвидности ОАО «Совхоз
«Весна» значительно превышает аналогичные показатели ОАО «Победа» и ОАО «Партизан», при-
чем разрыв в значениях интегрального показателя последних двух предприятий не так уж и велик.

5. Более низкое значение интегрального показателя ликвидности ОАО «Победа» объясняется от-
сутствием на данном предприятии денежных средств. Однако на предприятии очень большая крат-
косрочная дебиторская задолженность, возврат которой позволит ему увеличить свои денежные сред-
ства. Что касается ОАО «Партизан», то краткосрочные обязательства незначительно превышают ана-
логичные обязательства двух других предприятия, вследствие чего рассчитанные показатели лик-
видности ниже, чем у двух других предприятий. Соответственно, и интегральный показатель ниже,
чем у ОАО «Совхоз «Весна» и ОАО «Победа». Т.е., для повышения интегрального показателя лик-
видности руководству ОАО «Партизан» необходимо или увеличивать оборотные активы, или умень-
шать свои краткосрочные обязательства.
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УДК 336.02+338.984

КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ: МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ

Ставерська Т.О., ст. викладач, ХДУХТ
Доведено необхідність узгодження процесів фінансового планування на різних рівнях національ-

ної економіки, систематизовано етапи розвитку фінансового планування, узагальнено досвід зарубіж-
них країн із індикативного планування, уточнено зв’язок фінансового планування з прогнозуванням
і програмуванням, проведено порівняльний аналіз економічного прогнозування на макро- і мікрорів-
нях, розроблено рекомендації щодо впровадження індикативного і стратегічного фінансового плану-
вання в практику діяльності українських підприємств.

Ключові слова: фінансове планування, індикативне, стратегічне, макро-, мікро-, рівні, прогнозу-
вання, програмування

ВСТУП
Планування є однією з найважливіших функцій управління на різних економічних рівнях (країна

у цілому, галузь, регіон, підприємство), його роль у сучасних умовах зростає внаслідок посилення
непередбачуваності економічного середовища. Залежно від змісту і статусу в системі управління
розрізняють: директивне, індикативне, стратегічне планування. Процес стратегічного планування
займає центральне місце в системі стратегічного управління [1, с. 102].

Базовими концепціями фінансового планування, які можуть застосовуватися на макро- та мак-
рорівні, визнано генетичну і телеологічну. У сучасних умовах до вказаних концепцій має місце не-
однозначне відношення. Білоусовою О.С. зроблено спробу синтезу положень генетичної й телеоло-
гічної концепцій для обґрунтування доцільності застосування у плануванні формування та викорис-
тання фінансових ресурсів підприємств концептуального підходу фінансової рівноваги, визначено
складові процесу планування, процедури збалансування показників плану, врахування ризиків та
спроможності підприємства до ефективної діяльності та розвитку протягом планового періоду [2].
Бердар М.М. указує на неможливість генетичної й телеологічної концепцій повною мірою описати
сучасні умови господарювання, що впливає на збільшення кількості суджень про фінансове плану-
вання, трактувань його видів та систем [3, c. 171].

В умовах адміністративно-командної економіки жорстка централізація забезпечувала єдність і
взаємну ув’язку фінансових планів різних рівнів. Після 1991 р. з лексики українського суспільства,
за винятком окремих учених, поняття «прогноз» і «план» зникло, воно перестало не лише використо-
вуватися в практиці державного та регіонального управління, а й згадувати про них вважалося не
коректно. Замість прогнозно-планових розрахунків щодо динаміки економіки в перспективі на дер-
жавному рівні використовувалося так зване програмування соціально-економічного розвитку, яке за
оцінками Дедекаєва В. А., Пелепева Н.П. практичного значення для державного управління не мало
[4, c. 6]. У своїй роботі Н. Соловйова виділила ще одну причину, що сприяла відмові від загальнодер-
жавного планування. Спроби сполучити соціалістичну та капіталістичну суспільно-економічні фор-
мації у фундаментальну концепцію інтеграції циклічно-генетичного передбачення із системою індика-
тивного планування на державному рівні не увінчались успіхом в потенційно сприятливі для екс-
перименту гармонійного сполучення «плану» та «ринку» в період ринкових перетворень 1991-
1999 pp. [5, с. 12-13].

Аналіз діючої в Україні системи планування та прогнозування економічного і соціального розвит-
ку дозволив виявити ряд її суттєвих недоліків: використання недостатньо якісних статистичних да-
них, що знижує достовірність прогнозів та планів; відсутність на початкових стадіях процесу про-
гнозування законодавчо закріплених цілей, пріоритетів та основних напрямів соціально-економічної
політики; не охоплення основних елементів економічної структури, які відносяться до реального
сектора економіки; не узгодженість макроекономічного, регіонального та галузевого аспектів про-
гнозування. Таким чином, відмова від телеологічної концепції фінансового планування в Україні у
пострадянський період не супроводжувалася формуванням нової. На різних рівнях управління еко-
номікою використовуються окремі елементи фінансового планування, але як цілісної, інтегрованої
системи її не існує.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка рекомендацій із узгодження концепцій фінансового планування на різних

рівнях національної економіки на основі узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду.
РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасна модель змішаної економіки являє собою генетичний пошук параметрів оптимуму про-

порцій між двома антагоністами — «планом» і «ринком». Сутність їх оптимальної конвергенції по-
лягає у постійній взаємодії суспільних інститутів, інститутів влади, бізнес-середовища та передба-
чає їх спільну участь у процесах макроекономічного прогнозування і планування [6, c. 18]. Проблема
інтеграції прогнозно-планових досліджень знаходиться в одній площині з проблемами державного
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регулювання і ринкової саморегуляції. І тому їх доцільно розглядати у контексті взаємозв’язку і вза-
ємоузгодження макро- та мікроекономічних господарських процесів.

Видатний представник Фрайбурзької школи політичної економії Ойкен В. через праці «Основи
національної економії» і «Основні принципи економічної політики» проводить ідею ролі влади, яка
покликана сформуватись у ринкове господарство і створити умови для найбільш ефективної дії кон-
курентного ринку [7]. Досліджуючи питання про взаємозв’язок цілого (сукупного суспільного еко-
номічного процесу) і часткового (кожного окремого виробництва), він доводить необґрунтованість
«відокремлення вчення про економіку підприємства від національної економіки».

Досвід провідних країн світу у сфері державного планового регулювання говорить про те, що
сучасне виробництво дедалі більше регулюється у режимі єдиного комплексу країни з точки зору
довгострокового, середньострокового і поточного програмування. Особливо це є актуальним для
країн економічного «дирижизму» (Швеції, Австрії, Японії, Німеччини, Франції), державний сектор
яких складає 10-30% національного господарства, а державні витрати коливаються на рівні 45-50%
ВВП. У більшості країн світу державне регулювання економіки щодо реалізації планових завдань
має дуже опосередкований характер. Країнами Західної Європи, Північної Америки і Південно-Східної
Азії накопичено великий досвід планового регулювання економічних та соціальних процесів на мак-
роекономічному та регіональному рівнях. Система планування, яка існує во Франції вже половину
століття, характеризується певною постійністю і відрізняється від організації планування в інших
країнах індикативністю, яка виражається в нерозривному зв’язку ринкових механізмів і державного
регулювання; фінансове планування доповнює ринок, коректує його недоліки і вказує на можливі
напрями розвитку [8, c. 115]. Індикативним плануванням макроекономічних показників у Південній
Кореї займається державний плановий орган (Рада економічного планування), який розробляє п’я-
тирічні та інші плани економічного розвитку [9, c. 68]. Індикативне планування є вагомим важелем
регулювання інноваційного процесу в країнах [10, c. 82].

Індикативне національне планування, як форма реалізації власне структурного програмування,
має на меті довгострокову оптимізацію національної галузевої структури і нівелювання рівнів еко-
номічного розвитку окремих регіонів. Маслій Л.I. також індикативне планування розглядає як інстру-
мент структурної політики держави [11, c. 27].

За визначенням європейських науковців, індикативне планування є конкретним різновидом мак-
роекономічного планування, що можна конкретизувати як свідому діяльність державного управлін-
ня, мета якої — привести через певний час до бажаного стану національну економіку в цілому [12, c.
264]. Індикативне планування впливає на приватний сектор головним чином через попит, через його
стимулюючий або обмежуючий характер і дуже опосередковано — через державні підприємства.
Індикативне планування, яке за своєю сутністю сприяє формуванню механізму узгодження інтересів
приватних власників, держави, громадськості, є перспективним напрямом вирішення проблеми ло-
бізму та забезпечення відповідності заходів і інструментів економічної політики таким критеріям,
як: поєднання економічної ефективності та суспільної необхідності; відповідність потребам рефор-
мування вітчизняної економіки на засадах інноваційності та екологічної орієнтованості; завчасне
оприлюднення інформації щодо прогнозних макропараметрів та параметрів діяльності державних
органів.

Звертання до проблеми застосування індикативного планування в реальній господарчій практиці
є актуальним як на національному, так і регіональному рівні. Розробка системи взаємозалежних ба-
лансів, застосування різних типів моделей і процедурних алгоритмів, поетапна деталізація планів і
економічних таблиць для визначення чітких орієнтирів для основних суб’єктів економіки на довго-
строкову перспективу — найважливіші завдання, вирішення яких дасть істотні переваги для еконо-
міки країни [13, c. 42].

Система індикативного планування охоплює економетричні аспекти, динамічні моделі економіч-
ного зростання, а також міжгалузеві баланси. Іноді систему індикативного планування розглядають
як систему адаптації. Для цього передбачається, що план як такий не формується, але кожне завдан-
ня соціально-економічного розвитку держави повинно знайти своє відображення у бюджеті. Як
свідчить практика, індикативне планування переростає у стратегічне. Воно застосовується також в
системі внутрівиробничого, внутріфірмового менеджменту як важливий інструмент забезпечення
стійкого положення підприємства на ринку [14, c. 11]. Регулює роботу підприємств ринок, але вони
завжди працюють у визначених економічних рамках. Уряд, формуючи такі рамки, повинен здійсню-
вати регулювання господарської діяльності разом з ринком. Документи планового та прогнозного
характеру в розвинених країнах націлені на активізацію таких регулюючих факторів, як податкова та
цінова політика, дотаційні механізми, вирішення митних проблем, використання ресурсного потен-
ціалу тощо. Вони здебільшого діють не методом адміністративної заборони, а шляхом економічного
заохочення або стримування тих чи інших процесів [15]. Порівняльну характеристику економічного
прогнозування на макро- і мікрорівні наведено у табл. 1.

Таким чином, економічне прогнозування на різних рівнях відрізняється характером, об’єктами,
імперативністю планів. Утім воно має однакове призначення, лише відносно різних суб’єктів.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика економічного прогнозування на макро- і мікрорівні

РівеньОзнака макро- мікро-
Характер централізований децентралізований (внутрішньофірмо-

вий), комерційний, консультативно-
інформаційний

створення інформаційної бази для вибору оптимального шляху розвитку
в майбутньому

Призначення

держави (регіону, галузі) підприємства
Об’єкти планування податки, ліміти, квоти, держа-

вні замовлення, обсяги держа-
вних інвестицій

фінансові ресурси підприємства, їх роз-
міщення, грошові потоки, фінансові ре-

зультати
Імперативність пла-

нів
обов’язкова є справою особистої відповідальності

суб'єктів підприємницької діяльності
Запропоновані різними вченими систематизації еволюції систем внутрішньофірмового фінансо-

вого планування мають відмінності, але всі вони показують, як на різних етапах соціально-економіч-
ного розвитку змінювалися завдання і погляди на ці процеси [16, c. 307]:

1 етап — складання щорічних фінансових кошторисів за статтями витрат на різні цілі («розробка
бюджетів» або «бюджетування»). Спільним для поточного планування та бюджетування є їх корот-
костроковість (на один рік) і внутрішня спрямованість без урахування зовнішніх соціальних умов
функціонування підприємства, що є їх основним недоліком, який не дає змоги забезпечувати на-
дійний розвиток суб’єкта господарювання. У США в 1960-х pp. значного поширення набули такі фор-
ми, як «програмне бюджетування», що орієнтувалося не на організацію, а на певний проект чи програ-
му, а також так звані «О-бюджети», що орієнтували кожний структурний підрозділ організації, неза-
лежно від показників, досягнутих у звітному році, доводити необхідність свого існування, включення
до планового бюджету на наступний рік. Розвиток соціотехнологій спонукав до формування складних
систем виробничого й управлінського типу, що вимагало більш тривалих передбачень наслідків прий-
нятих рішень та зумовило перехід до довгострокового прогнозування та планування.

2 етап — довгострокове планування, яке використовує досить жорсткі моделі та методи, базуєть-
ся на гіпотезі про можливість соціальних суб’єктів передбачити та контролювати майбутнє. Протя-
гом 1950-1960 pp. було створено основний науково-методичний апарат (з використанням економіко-
математичних методів та ЕОМ), який давав змогу обробляти великі масиви інформації, розробляти
довгострокові прогнози розвитку зовнішнього економічного середовища функціонування суб’єкта
господарювання та формулювати на цій основі перспективні цілі розвитку підприємств. Основою
довгострокового планування в ті роки були екстраполяційні прогнози, а його методи не відрізнялися
від традиційного бюджетування, за виключенням розрахунків на триваліший час.

3 етап — стратегічне планування, яке охоплює систему довго-, середньо- та короткострокових
планів, проектів і програм, однак головний змістовний наголос при цьому робиться на довгостроко-
вих цілях та стратегіях їх досягнення. Основні ознаки стратегічного планування, які відрізняють
його від довгострокового планування за змістом і послідовністю здійснення: постійне спостережен-
ня за станом і змінами зовнішнього середовища (його моніторинг); виявлення суттєвих загроз чи
можливостей діяльності організації з боку зовнішнього оточення; ретельний аналіз рівня можливос-
тей організації протистояти загрозам і використати можливості розвитку; визначення альтернатив-
них стратегічних напрямів розвитку; вибір найбільш важливого стратегічного напряму (напрямів)
формування стратегії, який визначатиме саме стратегічну ціль (або систему стратегічних цілей) та
завдання щодо її досягнення; визначення системи стратегічних планів, які відповідатимуть реалі-
зації завдань стратегії, їх зв’язку з іншими планами організації; забезпечення умов здійснення стра-
тегічного планування; контроль реалізації стратегії, її коригування або розробка нової стратегії за
результатами моніторингу зовнішнього оточення [17].

В основі стратегічного планування лежить «стратегічне прогнозування», під яким розуміється
процес розробки прогнозних документів в сфері стратегічного управління, результатом якого є ком-
плексний прогноз розвитку організації, що містить цільову концепцію перспектив, прогнозну оцінку
ресурсних можливостей досягнення стратегічних цілей та прогноз ризиків, систему прогнозних по-
казників, які одночасно можуть слугувати індикаторами результативності дій організації та довго-
строковими орієнтирами її розвитку.

Осмислення суті та особливостей стратегічного прогнозування на рівні регіону дозволяє сформу-
вати, з урахуванням черговості постановки задач прогнозування, ланцюг взаємопов’язаних процесів:
«стратегічне прогнозування — соціально-економічне планування — програмування — фінансове
планування» [18]. Якщо соціально-економічне планування передбачає вибір цільової концепції роз-
витку регіону на основі оцінки його ресурсних можливостей та обмежень, то програмування спря-
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моване на реалізацію операційних цілей стратегії і розраховане як на середньострокову, так і на
довгострокову перспективу. Фінансове планування органічно пов’язане із регіональним програму-
ванням, а його завдання полягає у створенні умов для реалізації цільових програм і в кінцевому
результаті для досягнення стратегічних цілей розвитку регіону. Таким чином забезпечується по-
етапність, послідовність та неперервність стратегічного прогнозування. Методологічними принци-
пами стратегічного прогнозування є: історизм, комплексність, системність, наступність у часі, без-
перервність, єдність економічного та соціального ефекту.

На підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду Матвієнко Н.М. [19], Погребняк М.М. [20]
доводять необхідність розвитку індикативного планування в Україні як механізму реалізації соціаль-
но-економічної та екологічної політики держави. Механізм функціонування індикативного плану-
вання в Україні визначено як комплекс економічних регуляторів на рівні держави, галузі та суб’єктів
господарювання, що має дві складові: 1) система регулювання економіки України в трьох рівнях
(стратегічному, структурному та кон’юнктурному), яка створюється на основі упорядкування та мо-
дернізації існуючих інструментів згідно з науковими засадами індикативного планування; 2) систе-
ма інститутів індикативного планування, що була адаптована до умов України через розширення
повноважень Міністерства економіки (менеджмент планового процесу) та утворення нового колегі-
ального органу (Ради економічного планування, що забезпечує баланс інтересів між учасниками
планового процесу).

У досліджуваній сфері правове регулювання здійснюється відповідно до Законів України «Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від
23 березня 2000 р. № 1602-III та «Про державні цільові програми» 18 березня 2004 р. № 1621-IV;
постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і про-
грамних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюдже-
ту» і від 18.07.2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України». У даний
час на державному рівні проект Закону України «Про державне стратегічне планування» проходить
погодження і доопрацювання. На думку розробників документа, основою планування повинен бути
середньостроковий період (від трьох до п’яти років), на який пропонується розробляти державні,
регіональні та місцеві програми. На довгостроковий період (понад п’ять років) пропонується роз-
робляти Стратегію розвитку України і Державну стратегію регіонального розвитку [21, с. 62].

ВИСНОВКИ
1. У статті доведено можливість узгодження концепцій фінансового планування на різних рівнях

національної економіки на основі індикативного підходу, який виражається в нерозривному зв’язку
ринкових механізмів і державного регулювання. Така ситуація вимагає формування раціональної та
ієрархічно узгодженої системи прогнозних документів та забезпечення єдності взаємопов’язаних
процесів: «стратегічне прогнозування — програмування — фінансове планування» на усіх рівнях.

2. Попри поширену думку про індикативне планування як різновид макроекономічного плануван-
ня, діяльність підприємств добре умонтовується в його систему, забезпечуючи механізм адаптації до
регуляторного впливу держави. Індикативне планування передбачає узгодження діяльності держа-
ви, регіонів, галузей і підприємств в процесі самостійної розробки економічних програм і є перед-
умовою ефективності стратегічного планування.

3. Внутрішньофірмове фінансове планування пройшло такі етапи еволюції: бюджетування, про-
грамне бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування. Ці етапи із високою до-
лею імовірності можна поширити на розвиток макроекономічного фінансового планування в Ук-
раїні, про що свідчать спроби скоординувати державне стратегічне планування з бюджетним проце-
сом на середньо- і довгостроковій основі.

Метою подальших досліджень є розробка пропозицій щодо використання підприємствами реаль-
ного сектора економіки елементів індикативного планування.

ЛІТЕРАТУРА
1. Пушкар 3. Стратегічне планування регіонального розвитку [Текст] / З. Пушкар, Б. Пушкар //

Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. — 2008. — Вип. 13. — С. 100-105.
2. Білоусова О.С. Фінансове планування діяльності промислових підприємств: автореф. дис. канд.

екон. наук: 08.00.08 [Текст] / О.С. Білоусова; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві
фінансів України. — К., 2008. — 20 с.

3. Бердар М.М. Концептуальний підхід фінансової рівноваги у плануванні фінансових ресурсів
промислового підприємства [Текст] / М.М. Бердар // Теоретичні та прикладні питання економіки. —
2009. — Вип. 19. — С. 169-179.

4. Дедекаєв В.А. Засади стратегічного аналізу в управлінні економікою [Текст] / В.А. Дедекаєв,
Н.П. Пелепев // Науковий вісник Національного університету ДПС України. — Cер.: економіка, пра-
во. — 2010. — №2(49). — С. 4-10.

5. Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства
України [Текст] / Н. Соловйова // Економіка України. — 2010. — №8. — С. 11-20.

6. Соловйова Н.І. Прогнозування і планування: ідеологічний конфлікт конвергенції «плану» і
«ринку» в координатах постіндустріальної економіки [Текст] / Н.І. Соловйова // Економіка України.
— 2009. — №10. — С. 15-26.



39

7. Ойкен В. Основы национальной экономии [Текст] / В.С. Автономова (общ. ред.). — М.: Эконо-
мика, 1996. — 352 с. — (Экономическое наследие). — ISBN 5-282-01849-7.

8. Костецька І.І. Розвиток та особливості системи планування в суспільному житті Франції [Текст]
/ І.І. Костецька // Інноваційна економіка. — 2010. — №1. — С. 114-116.

9. Галушко В.П. Планово-ринкові процеси в розвитку економіки Південної Кореї: досвід, корис-
ний для України [Текст] / B.П. Галушко // Агроінком. — 2008. — №11-12. — C. 66-70.

10.Білюк А.В. Пріоритети державного податкового стимулювання інноваційної діяльності в Ук-
раїні [Текст] / А.В. Білюк // Економіка та держава. — 2009. — №1. — С. 80-83.

11.Маслій Л.I. Економічні системи індустріальних суспільств: порівняльний аналіз [Текст] /
Л.І. Маслій // Наукові записки НаУКМА. — 2000. — Т. 18: Соціологічні науки. — С. 24-30.

12.Подлєсна В.Г. Індикативне планування: сутність та роль у здійсненні інноваційно спрямовано-
го соціально-економічного розвитку [Текст] / В.Г. Подлєсна // Бюлетень Міжнародного Нобелівсько-
го економічного форуму. — 2010. — №1 (3). — Том 2. — С. 262-267.

13.Казак А. Использование резервов индикативного планирования для увеличения экономичес-
кого роста на национальном и региональном уровне [Текст] / А. Казак // Культура народов Причерно-
морья. — 2005. — №58. — С. 41-43.

14.Марцин В.С. Особливості планової роботи в ринковій економіці в період виходу з кризи [Текст]
/ В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. — 2010. — №1. — С. 8-15.

15.Савченко В.Ф. Методологічні засади розроблення програм соціально-економічного розвитку
на регіональному рівні: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.03 [Текст] / В.Ф. Савченко: Н.-д. екон. ін-
т. — К., 2007. — 40 с.

16. Швець Л.М. Стратегічне управління підприємством як соціальна технологія [Текст] /
Л.М. Швець // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. — 2010. — №44. —
С. 301-312.

17.Дармограй В.І. Методологія стратегічного планування комплексного соціально-економічного
розвитку регіону: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.05 [Текст] / В.І. Дармограй; НАН України.
Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2007. — 20 с.

18.Пухир С.Т. Стратегічне прогнозування соціально-економічного розвитку регіону: Автореф. дис.
канд. екон. наук: 08.10.01 [Текст] / С.Т. Пухир; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 20 с.

19.Матвієнко Н.М. Методологія індикативного планування регіонального розвитку сільського
адміністративного району: Автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 [Текст] / Н.М. Матвієнко; Київ.
нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 23 с

20.Погребняк М.М. Науково-методичні засади індикативного планування та механізми їх реалі-
зації: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 [Текст] / М.М. Погребняк; Н.-д. екон. ін-т М-ва еконо-
міки України. — К., 2006. — 17 с.

21.Ромашкін О.О. Формування системи державного планування в Україні [Текст] / О.О. Ромашкін
// Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 5. — Т.3. — С.61-64.



40

УДК 330.567.2: 364-14

ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Ворошило В.В., ассистент, НАПКС
В статье рассматриваются существующие модели и стратегии финансового поведения домашне-

го хозяйства. В рамках исследования основные модели финансового поведения дополнены ресурсо-
формирующей моделью. Выделены финансовые стратегии, которые реализуют данную модель и
предложена их классификация. Анализируются особенности финансового поведения домашних хо-
зяйств в условиях нестабильности.

Ключевые слова: финансовое поведение домашних хозяйств, стратегии финансового поведения,
условия нестабильности.

ВВЕДЕНИЕ
Особенности финансового поведения домохозяйств в современных условиях развития экономи-

ки можно рассматривать как их реакцию на складывающуюся ситуацию в ней. Динамика финансо-
вого поведения показывает, каким образом домохозяйства действуют и приспосабливаются в соци-
ально — экономических условиях.

На современном этапе развития финансовой науки все большее внимание уделяется финансово-
му поведению домашних хозяйств с точки зрения разных наук: социологии, демографии, экономи-
ческой теории, психологии. Среди ученых разных направлений, которые сталкивались с изучением
финансового поведения домашних хозяйств можно выделить: Кизима Т. [9], Ватаманюк Н. [5], Бого-
молова Т.Ю., Тапилина В.С. [2], Рощина Я. [12], Капустина Е.И. [8] и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследования динамики финансового поведения домашних хозяйств позволят осуществить тео-

ретические и практические разработки для проведения социально-экономических реформ для повы-
шения финансовой культуры и благосостояния населения в целом.

Цель статьи — исследовать основные модели и стратегии финансового поведения домашнего
хозяйства и рассмотреть одну из моделей их в условиях нестабильности

РЕЗУЛЬТАТЫ
Понятие финансового поведения рассматривает разными учеными. Так, Бабич А.М., Павлова Л.Н.

считают: «Финансовое поведение домашних хозяйств — их деятельность по мобилизации и исполь-
зованию активов» [1].

«Под финансовым поведением в широком смысле понимается поведение домохозяйств или инди-
видов, связанное с получением и расходованием денежных средств» [2].

Авторы [4, 14] в своих исследованиях придерживаются мнения, что финансовое поведение явля-
ется проекцией совокупности реализуемых ими стратегий.

В современной науке существуют различные взгляды на модели и стратегии финансового поведе-
ния (табл. 1).

Исследованиям потребительской, сберегательной и инвестиционной моделей и стратегий посвя-
щены многие работы отечественных и зарубежных авторов [4-5, 7, 10-11, 13, 15-16]. Так, Рощина Я.
в своих исследованиях утверждает, что «под сберегательным поведением мы понимаем: 1) отклады-
вание домохозяйствами части текущих денежных доходов для будущего потребления, 2) накопление
ликвидных активов в различных формах» [12].Инвестиционная стратегия — это возможность разме-
щения денег, представляющая собой технологию получения дохода на одном из сегментов финансо-
вого рынка — полагает Быкова Е.Е. [4]. Бутенко А.А. рассматривает инвестиционную стратегию как
«формирование портфеля активов и управление им» [3].

По нашему мнению, существующие модели и стратегии финансового поведения необходимо до-
полнить моделью, которая будет отражать не использование финансовых ресурсов как сберегатель-
ная, потребительская и инвестиционная, а их формирование — ресурсоформирующую и в ее разрезе
систематизировать существующие стратегии.

Ресурсоформирующая модель финансового поведения характеризуется набором стратегий, направ-
ленных на формирование совокупных финансовых ресурсов домашних хозяйств. В зависимости от при-
оритетности источника формирования финансовых ресурсов можно выделить следующие стратегии:

 стратегия государственных социальных трансфертов (приоритетными финансовыми ресурсами
для наполнения бюджета домашнего хозяйства являются пенсии, социальные пособия);

 стратегия ведения подсобного хозяйства (данная стратегия направлена на потребление продук-
ции от ведения личного подсобного хозяйства и преимущественно используется домохозяйствами,
проживающими в сельской местности);

 стратегия трудовая (приоритетными финансовыми ресурсами для пополнения бюджета высту-
пает реализация труда и получение денежных средств от трудовой деятельности в форме заработной
платы и доходов от предпринимательской деятельности).
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Таблица 1
Систематизация взглядов авторов по выделению моделей и стратегий финансового поведения

Автор Модели финансового пове-
дения домохозяйств Стратегии финансового поведения

• Потребительская • Стратегия государственных трансфертов
• Стратегия частных трансфертов
• Имущественная (в неликвидной форме)
• Минималисткой

• Сберегательная • Стратегия заимствований
• Стратегия наличных сбережений
• Стратегия организованных вкладов
• Стратегия предоставления кредитов
• Имущественная стратегия (в ликвидной
форме)
• Страховая стратегия
• Социальная стратегия

Кизима Т. [9]

• Инвестиционная • Имущественная стратегия (в ликвидной
форме)
• Страховая стратегия
• Стратегия ценных бумаг
• Стратегия наличных сбережений
• Стратегия организованных вкладов
• Социальная стратегия

Чепрасов Е.В. [14] • Формирования дохода
• Сберегательная
• Потребительская
• Инвестиционная

Богомолова Т.Ю.,
Тапилина В.С. [2]

• «сберегатели»
• «антисберегатели»
• «комби-модель»

Екшембиев Р. С. [6] • Потребители
• Активные сберегатели
• Кредиторы
• инвесторы

 Рощина Я. [12] • Стратегии взятых кредитов;
• Стратегия предоставленных кредитов;
• Стратегия государственных трансфертов;
• Страховые стратегии;
• Стратегии наличных сбережений;
• Стратегии частных трансфертов;
• Стратегии ценных бумаг.

Бутенко А.А. [3] • Бюджетная (доходно-расходная);
• Сберегательная;
• Кредитно-заемная;
• Долговая;
• Пенсионно-накопительная;
• Инвестиционная;
• Страховая.

Капустина Е.И. [8] • Активные потребители;
• Пассивные потребители;
• Пассивные сберегатели;
• Активные сберегатели.

Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы

С точки зрения источника формирования финансовых ресурсов можно выделить стратегию соб-
ственных ресурсов, основанную на формировании доходов за счет собственных средств, и страте-
гию заемных ресурсов, основанную на формировании доходов за счет кредитных ресурсов. Также
может существовать смешанная стратегия, которая предусматривает формирование бюджета домаш-
него хозяйства за счет собственных и заемных средств.
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В зависимости от легальности источника формирования финансовых ресурсов домашних хозяйств
можно выделить такие стратегии финансового поведения:

 стратегия легальных финансовых ресурсов;
 стратегия нелегальных финансовых ресурсов.
Выбор стратегии в рамках данной модели финансового поведения находится под влиянием мак-

роэкономических показателей, экономико-политической ситуацией в государстве, но и от состава
домашнего хозяйства, особенностей менталитета, степени финансово-экономической активности
членов домашнего хозяйства, степени к риску. Так, в условия нестабильности домашнее хозяйство,
подстраиваясь под новые условия существования, может выбрать иную стратегию финансового по-
ведения или использовать сразу несколько (если это возможно).

Таблица 2
Состав совокупных ресурсов домашних хозяйств в расчете на одно домохозяйство, %

Временной интервалИсточник финансовых ресурсов
2005 2006 2007 2008 2009

Оплата труда, доходы от предпринимательской деятельно-
сти 50,9 53 52,8 54,7 53
Пенсии, стипендии, социальная помощь 24 23,7 23 23,1 26
Стоимость потребленной продукции, полученной с личного
подсобного хозяйства и от самозаготовок 6 5,4 4,8 4 4,6

Источник: [16]

Как видно из табл. 2 приоритетным источником формирования финансовых ресурсов бюджета
домашнего хозяйства играет трудовая деятельность, поскольку оплата труда и доходы от предприни-
мательской деятельности занимают больше 50%. Однако, в условиях кризиса в 2009 году, доля этих
финансовых ресурсов в совокупности финансовых ресурсов домашних хозяйств уменьшается на
1,7%. В период нестабильной экономической ситуации многие домашние хозяйства используют под-
держку государства. Так, в 2009 году доля социальных трансфертов населению составила 26% от
всех совокупных финансовых ресурсов, что на 2,9% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Поскольку в табл. 1 представлены данные по всем домашним хозяйствам, проживающим и в город-
ской местности, где личное подсобное хозяйство может и не использоваться, можно сделать вывод о
том, что ведение личного подсобного хозяйства остается источником финансовых ресурсов для мно-
гих домашних хозяйств (особенно в сельской местности). В период кризиса, роль личного подсобно-
го хозяйства увеличивается на 0,6%.

Таким образом, для большинства домашних хозяйств традиционной остается трудовая стратегия.
Однако, в условиях нестабильности, приоритетными могут стать и стратегия государственных соци-
альных трансфертов, и стратегия ведения подсобного хозяйства.

Исходя из существующих статистических данных произведем расчет доли теневого сектора в
ресурсах домашних хозяйств (табл. 3).

Таблица 3
Динамика доли теневого сектора в доходах домашних хозяйств

Временной периодПоказатели 2007 2008 2009
Официальный ВВП, млн. грн 720731 948056 914720
Теневой ВВП, в % к официальному 32 38 35
Доходы населения, млн., грн 623289 845641 894286
Доля доходов населения в ВВП, % 86 89 98
Доля теневого сектора в доходах домохозяйств, % 28 34 34

Источник: составлен и произведен расчет автором на основе данных Госкомстатистики и Министерства экономики
Украины

Проанализировав данные табл. 3 можно сделать следующие выводы: 1) в условиях кризиса доля
теневого сектора растет, и хотя, в 2009 году статистические данные свидетельствуют об уменьшении
его на 3%, то по исследованиям экспертов [17] он увеличивается и составляет 47 %; 2) если по офи-
циальным данным доля теневого сектора уменьшается, то доля теневого сектора в доходах домаш-
них хозяйств остается неизменным, это свидетельствует о том, что домашние хозяйства остаются
основными производителями теневого сектора.

Увеличение роли кредитных ресурсов в финансовых ресурсах домашних хозяйств показаны на
рис. 1.

С увеличением доходов населения и развитием кредитных институтов объемы кредитов суще-
ственно увеличиваются за период 2006-2008 года на 53920 млн. грн. В период нестабильной эконо-
мической ситуации предоставление кредитов снизилось на 39241 млн. гр, что уменьшает долю кре-
дитных средств в финансовых ресурсах домашних хозяйств.
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Рис. 1. Динамика предоставления кредитов домашним хозяйствам за 2006-2009 гг.
ВЫВОДЫ
На основе проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.
Во-первых, при рассмотрении моделей и стратегий финансового поведения домашних хозяйств

была выделена ресурсоформирующая модель, целью которой является формирование совокупных
финансовых ресурсов домашних хозяйств.

Во-вторых, данная модель реализуется через стратегии финансового поведения, которые были
классифицированы в зависимости от следующих признаков: приоритетности источника, вида источ-
ника, легальности источника.

В-третьих, выявлено, что условия нестабильности заставляют домашние хозяйства менять стра-
тегии финансового поведения на более приемлемые в данный период, такие как стратегия государ-
ственных социальных трансфертов, стратегия подсобного хозяйства.
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В АР КРИМ
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У статті проаналізовані результати діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності в АР Крим. Виділені основні недоліки виконання бюджету Фонду соціального
страхування і внесені пропозиції щодо поліпшення стану соціального забезпечення у сфері загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування.

Ключові слова: Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, страховий
внесок, застрахований, соціальні послуги, тимчасова непрацездатність.

ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки в Україні актуальним питанням є створення ефективної

системи соціального захисту населення, яка повинна бути розрахована не лише на категорії грома-
дян, що безпосередньо потребують захисту, але й на максимальний розвиток економіки та стимулю-
вання трудових зусиль кожного працездатного члена суспільства. В умовах економічних перетво-
рень важливу роль у системі соціального захисту населення має відігравати соціальне страхування.

Саме тому із метою стабільного фінансового забезпечення громадян, необхідно вжити таких ос-
новних заходів: забезпечити стабільне, стійке фінансування прийнятих програм соціального захисту
населення відповідно до затверджених показників бюджетів усіх рівнів, бюджетів фондів державно-
го соціального страхування, бюджетів недержавних фондів, які здійснюють різні види соціального
страхування громадян; активніше залучати кошти населення через розвиток і стимулювання обо-
в’язкового і добровільного страхування; забезпечити стійкість і надійність страхових систем у вико-
нанні страхових зобов’язань за рахунок підвищення вимог до розміру статутного капіталу, розвитку
інституту перестрахування, резервування тощо [3, с. 136].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — проаналізувати діяльність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності в АР Крим за 2009 рік.
Завдання статті — виявити основні напрями витрат і потреби населення у матеріальному забезпе-

ченні соціальної допомоги з тимчасової втрати працездатності.
Слід відмітити вітчизняних науковців, які зробили великий внесок у розкриття теоретико-методо-

логічних питань соціального захисту населення та підвищення його ефективності, а саме Н. Борець-
ка, С. Верега, О. Губар, В. Дєда, Б. Надточій та ін. [6, с. 149]

РЕЗУЛЬТАТИ
На сьогодні в Україні використовується чотири види загальнообов’язкового державного соціаль-

ного страхування:
 пенсійне;
 у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;
 від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату

працездатності;
 на випадок безробіття [8, с. 129].
Підготовлено проект Закону України «Про медичне страхування».
В межах наявних ресурсів повинна забезпечуватися обов’язковість фінансування страховими

фондами витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг у обся-
гах, передбачених законом з окремих видів страхування та цільове використання грошових коштів.
Держава при цьому надає гарантії застрахованим особам в отриманні соціальних виплат або послуг
[8, с. 128].

Впродовж свого життя кожна особа або члени її сім’ї стикаються із такими страховими випадка-
ми, як хвороба, або непрацездатність з різних причин, тому саме Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності займається страхуванням людей саме від таких страхових випадків.
Діяльність цього Фонду є найбільш розповсюдженою та важливою в життя кожної людини.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є складовою фінансової систе-
ми України та важливим елементом державних фінансів. Він розглядається як фонд грошових коштів,
а також як орган державної виконавчої влади.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності створений у 2001 році відпо-
відно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимча-
совою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ і є
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правонаступником фонду соціального страхування України. В період функціонування Фонду соці-
ального страхування України діюча система соціального страхування мала ряд недоліків, а саме:

 грошові допомоги були низькими і виплачувалися несвоєчасно;
 не працював принцип солідарності;
 велика кількість працівників перебувала в тіньовому секторі та не сплачувала страхових внесків;
 була відсутня координація дій в організаційній системі, що призводило до значних адміністра-

тивних витрат;
 певні системи допомоги не мали чіткого зв’язку зі страховим випадком;
 мала місце велика кількість зловживань, пов’язаних з використанням коштів Фонду соціального

страхування, наприклад, виплати по тимчасовій непрацездатності перевищували розміри заробітної
плати, існували зловживання з коштами, призначеними на санаторно-курортне лікування тощо.

Фонд соціального страхування потребував корінних змін з метою підвищення його ефективності.
На початку 2001 року він був трансформований у два фонди: Фонд соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце-
здатності; та Фонд державного соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими народженням та похованням [7].

Згідно ст. 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» джерелами форму-
вання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є:

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах
і в порядку, передбачених Законом;

2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовлени-
ми похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та
посадових осіб відповідно до Закону та інших актів законодавства;

3) благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
4) асигнування із Державного бюджету України;
5) прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі резерву страхових

коштів Фонду на депозитному рахунку;
6) інші надходження відповідно до законодавства [4].
Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра-

тою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не включаються до Державного бюдже-
ту України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі
їх невикористання в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

До коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витратами, зумовленими похованням, застосовується казначейська форма об-
слуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України [2, с. 86].

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду на депозит-
ному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збере-
ження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погоджен-
ням з правлінням Фонду.

Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду на депо-
зитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду [2, с. 85].

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду та його відділень є виконавчі дирекції відділень в
АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Статутом Фонду може бути передбачено створення
виконавчих дирекцій або уповноважених представників відділень у районах та містах республікансь-
кого (АР Крим) та обласного значення.

В Автономній Республіці Крим безпосереднє управління Фондом здійснюють правління та вико-
навча дирекція відповідних відділень Фонду [1, с. 148].

Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності плануються
за рахунок надходжень від сплати страхових внесків, коштів за путівки, інших надходжень [4].

За 2009 рік прибуткова частина бюджету відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності виконана на 93,5%.

Основною причиною цього є те, що за 2009 рік в порівнянні з його початком чисельність застрахо-
ваних осіб в еквіваленті повної зайнятості згідно даних звіту Ф-4ФСС скоротилась на 54280 осіб [5].

Як наслідок цього, плановий показник з виплати застрахованим особам заробітної плати, який є
основним джерелом доходу бюджету фонду, виконався тільки на 93,6%. Слід зазначити, що 14 з 18
робочих органів ці планові завдання не виконали.

Не дивлячись на те, що в четвертому кварталі 2009 року заборгованість по нарахованій, але не
виплаченій заробітній платі застрахованим особам зменшилась на 7,23 млн. грн., тоді як на протязі
всього року вона зростала, на кінець звітного періоду в порівнянні з початком року збільшення вка-
заної заборгованості становило 28,59 млн. грн.
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По відділенню Фонду загальна сума заборгованості по нарахованій, але не виплаченій заробітній
платі застрахованим особам становить 115,025 млн. грн [5].

Найбільше її зростання склалось у страхувальників Феодосійської міської виконавчої дирекції та
Київської районної виконавчої дирекції м. Сімферополя (відповідно 12,38 млн. грн. та 7,58 млн. грн.).

У страхувальників шести виконавчих дирекцій загальний фонд оплати праці склався менше, ніж
за відповідний період 2008 року. Особливо це відноситься до Київської, Залізничної та Центральної
районних виконавчих дирекцій міста Сімферополя, де зменшення фонду оплати праці склалось мен-
ше ніж у 2008 році відповідно на 86,3 млн. грн., 42,1 млн. грн. та 28,0 млн. грн.

Як наслідок цього, заборгованість страхувальників перед відділенням Фонду в порівнянні з по-
чатком року збільшилась на 101,7 тис. грн., а планове завдання по надходженню в дохід страхових
внесків виконано на 93,7%.

Надходження з Казначейства відрахувань від суми сплати єдиного податку суб’єктами підприєм-
ницької діяльності, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування, за 2009 рік склали 21936,0
тис. грн., а відсоток виконання планового завдання склав 86,6%, що на 1,8% менше, ніж за 9 місяців
(табл. 1).

 Таблиця 1
Виконання бюджету Кримським відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності за 2009 рік, тис. грн.
Показники бюджету План Факт % викон.

1. Прибуткова частина (тис. грн.):
• внески на загальнодержавне соціальне страхування;
• відрахування від сум єдиного податку;
• надходження від часткової оплати за путівки;
• інші прибутки.

224030,0
25335,0
6863,0
1653,0

209891,0
21936,0
6976,0
2210,0

93,7
86,6

101,7
133,7

Всього прибутків 257881,0 241013,0 93,5
2. Видаткова частина (тис. грн.):
На виплату допомоги:
• по тимчасовій непрацездатності;
• по вагітності і пологах;
• на поховання;
• пільги на виплату допомоги громадянам, які постраждали
від Чорнобильської катастрофи.

На оздоровчі заходи всього.
У тому числі:
• на оплату путівок на санаторно-курортне лікування;
• на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв;
• на оздоровлення дітей в дитячих закладах оздоровлення;
• на часткове фінансування дитячих юнацьких спортивних
шкіл;
• на позашкільне обслуговування.
На організаційно-управлінські заходи і виконання обов'яз-
ків страховика
На інші витрати

106070,0
46145,0
1413,0

7,0

56340,0

41861,0
353,0

7459,0

4016,0
2651,0

16054,0

103480,0
49918,0
1212,0

26,0

56295,0

41824,0
353,0

7454,0

4013,0
2651,0

15895,0
7,0

97,6
108,2
85,8

371,4

99,9

99,9
100
99,9

99,9
100,0

99,0

Всього витрат 226029,0 226833,0 100,4
Джерело: Звіт про виконання бюджету соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відділенням Фонду

в Автономній Республіці Крим за 12 місяців 2009 року [5]

В порівнянні з 2008 роком вказаних відрахувань до бюджету відділення Фонду надійшло менше
на 483,2 тис. грн.

На 113,0 тис. грн. більше встановленого завдання надійшло до прибутку бюджету коштів за ви-
дані путівки з частковою сплатою їх вартості.

Інші надходження до бюджету відділення Фонду склали 2210,0 тис. грн., або 133,7% до затверд-
женого плану [5].

Видаткову частину бюджету виконано на 100,4%.
Основна перевитрата коштів бюджету склалася за рахунок виплат всіх видів допомог (982,0 тис.

грн.).
Необхідно звернути увагу на те, що витрати з тимчасової втрати працездатності за рахунок при-

пинення діяльності підприємств, перехід на неповний робочий тиждень, скорочення чисельності
застрахованих осіб зменшились на 2590,0 тис. грн. в порівнянні з встановленим завданням і станови-
ли 103480,0 тис. грн. За 2008 рік на виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності було ви-
трачено 97531,0 тис. грн [5].
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В той же час продовжують зростати витрати на сплату допомоги по вагітності та пологах. За 2009
рік вони становили 49918,0 тис. грн., що на 3773,0 тис. грн. більш, ніж встановлено бюджетом, та на
3380,0 тис. грн. більш, ніж сплачено цих допоміг за 2008 рік.

На 201,0 тис. грн. склалася економія витрат бюджету на сплату допомоги на поховання (у 2009
році на 154 допомоги сплачено менш, ніж у 2008 році).

Витрати на оздоровчі заходи за 2009 рік становили 56295,0 тис. грн. (24,8% витратної частини
бюджету). Це на 8796,0 тис. грн. більш, ніж у 2008 році [5].

З цієї суми 7454,0 тис. грн. витрачено на оздоровлення в дитячих оздоровчих установах 3669
дітей в літній період 2009 року.

Витрати на часткове фінансування дитячих юнацьких спортивних шкіл склали 4013,0 тис. грн.
На оплату дитячих новорічних подарунків витрачено 2651,0 тис. грн.
На сплату путівок до санаторіїв на лікування застрахованих осіб та членів їх сімей, а також часткове

фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів витрати склали 42177,0 тис. грн.
Витрати на організаційно-управлінські заходи та витрати по виконанню обов’язків страховика

становлять 7,0% всіх витрат бюджету [5].
Підведені підсумки виконання бюджету Кримським відділенням Фонду соціального страхування

по тимчасовій втраті працездатності за І півріччя 2010 року (табл. 2).
Таблиця 2

Виконання бюджету Кримським відділенням Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті
працездатності за І півріччя 2010 року, тис. грн.

№ п/п Показники План Факт % викон.
І. ДОХОДИ:

1.1. страхові внески 115710 113097 97,7
1.2. від часткової оплати за путівки 3 914 3385 86,5
1.3. інші надходження 831 1339 161,1
1.4. надходження від єдиного податку 10577 10762 101,7

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 131032 128583 98,1
ІІ. ВИТРАТИ:

2.1. на виплату допомоги всього, зокрема: 75924 80974 106,7
2.1.1. по тимчасовій непрацездатності 50160 54859 109,4
2.1.2. по вагітності і пологам 25118 25569 101,8
2.1.3. на поховання 646 546 84,5
2.2. на виплату допомоги громадянам, пострадав-

шим в результаті Чорнобильської катастрофи 5 18 360,0
2.3. на оздоровчі заходи всього, зокрема: 26125 22536 86,3

2.3.1. путівки на санаторно-курортне лікування 19535 16916 86,6
2.3.2. часткове фінансування дитячих установ оздо-

ровлення 4000 3247 81,2
2.3.3. часткове фінансування дитячо-юнацьких спор-

тивних шкіл 2590 2373 91,6
2.4. інші витрати 8388 7844 93,5

ВСЬОГО ВИТРАТ: 110442 111372 100,8
Результат виконання бюджету (профіцит) +20590 +17211

Джерело: Звіт про виконання бюджету соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відділенням Фонду
в Автономній Республіці Крим за 12 місяців 2009 року [5]

У відділенні Фонду за станом на 01 липня 2010 року зареєстровано 93287 страхувальників, зокре-
ма 69 страхувальників на добровільних засадах. Впродовж першого півріччя 2010 року кількість
страхувальників збільшилася на 1849 або на 2,0%, при цьому, за цей же період, кількість застрахова-
них осіб в еквіваленті повної зайнятості зменшилася на 12090 осіб і за станом на 01 липня склала
459566 осіб, що працюють [5].

Прибуткова частина бюджету за звітний період виконана в сумі 128583 тис. грн. в основному за
рахунок страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які складають
88,0% від всього доходу. Фонд оплати праці при плані 5059 млн. грн. фактично склав 5079 млн. грн.
або 100,4%.

Планові показники надходжень від часткової оплати за путівки виконані на 86,5%; відрахування
від сплати єдиного податку — на 101,7%; інші надходження — на 161,1%.

Заборгованість за страхувальниками за станом на 01 липня 2010 року в порівнянні з початком
року збільшилася на 3152 тис. грн. і склала 10605 тис. грн. або 9,15% до суми нарахованих страхових
внесків (за станом на 01 липня 2009 року це співвідношення складало 10,32%).
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Заборгованість за Фондом порівняно з початком року збільшилася на 3626 тис. грн. і за станом на
01 липня 2010 року склала 16519 тис. грн. або 20,4% в загальній сумі витрат на виплату матеріально-
го забезпечення (за станом на 01 липня 2009 року — 10,16%) [5].

Витратна частина бюджету за І півріччя 2010 року виконана в сумі 111372 тис. грн. або 100,8% від
запланованих витрат. Найбільшу питому вагу склали витрати на виплату матеріального забезпечен-
ня — 72,7% від загальної суми витрат.

Витрати на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам в своїй структурі мають
таку питому вагу:

 67,7% — виплати по тимчасовій непрацездатності;
 31,6% — виплати по вагітності і пологам;
 0,7% — виплати на поховання.
Заборгованість страхувальників перед найманими робітниками по виплаті допомоги за рахунок

коштів Фонду скоротилася в порівнянні з початком року в 2 рази і склала за станом на 01 липня 2010
року 134,4 тис. грн.

Витрати по статті «Оздоровчі заходи « склали 22536 тис. грн., що на 4230 тис. грн. менше порівня-
но з відповідним періодом 2009 року, зокрема:

 путівки на санаторно-курортне лікування на суму 16916 тис. грн. (всього 3662 путівки), з яких
1221 тис. грн. (208 путівок), — в реабілітаційні відділення;

 часткове фінансування дитячих установ оздоровлення на суму 3247 тис. грн. (всього 1611 путівок);
 часткове фінансування 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл на суму 2373 тис. грн.
За наслідками виконання бюджету відділення Фонду в АРК за перше півріччя 2010 року прибут-

кова частина бюджету перевищила витратну більш ніж на 17 млн. грн. [5].
За 2009 рік Кримським відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце-

здатності здійснено 8476 ревізій та перевірок страхувальників. Порівняно з 2008 роком, кількість
проведених перевірок зменшилась на 409, у зв’язку з введенням в дію Постанов КМУ від 21.05.09
№502, від 03.06.09 №547. Проведеними ревізіями виявлені порушення у 1866 страхувальників (22%
перевірених).

За результатами проведених ревізій страхувальників за 2009 рік донараховано страхових внесків
на суму 145 тис. грн., нараховано пені — 103 тис. грн., не прийнято до заліку неправомірних витрат
у страхувальників на суму 780 тис. грн. Всього нараховано по актам ревізій фінансових санкцій на
загальну суму 1028 тис. грн., що на 342 тис. грн. більше, ніж за 2008 рік.

До порушників законодавства застосовано 1599 господарських штрафів на суму 1172 тис. грн [5].
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення до посадових осіб страхуваль-

ників — порушників чинного законодавства застосовано адміністративних штрафів на 98 тис. грн.,
що на 13 тис. грн. більше, ніж за 2008 рік. Всього складено 61% протоколів на посадових осіб стра-
хувальників, у яких виявлені фінансові порушення.

Відділенням Фонду у 2009 році в повному обсязі забезпечено обревізування коштів цільового
фінансування в загальній сумі 11820 тис. грн. Під час проведення цих ревізій не прийнято до заліку
витрат цільового фінансування в дитячо-юнацьких школах та дитячих оздоровчих закладах, з ураху-
ванням виявленого залишку невикористаних коштів на суму 52 тис. грн.

Всього за результатами проведених перевірок поповнено бюджет Фонду на загальну суму 2 млн.
350 тис. грн., що на 298 тис. грн. більше, ніж за попередній рік.

Планове завдання по іншим надходженням виконано відділенням Фонду на 134%.
Згідно даних зведеного звіту Ф.4-ФСС з ТВП по за 2009 рік прострочена заборгованість складає

1500 тис. грн.
Відповідно до Угоди про співпрацю з органами ДПА за 2009 рік відділенням Фонду було переда-

но подань для виставлення податкових вимог на загальну суму простроченої заборгованості — 756
тис. грн. За сприянням органів державної податкової служби до бюджету Фонду надійшло 313 тис.
грн [5].

ВИСНОВКИ
З проведеного аналізу можна зробити висновок, що за 2009 рік прибуткова частина бюджету

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2009 рік була ви-
конана не повністю, відхилення складає 6,5%. Плановий показник з виплати застрахованим особам
заробітної плати за 2009 рік недовиконано на 6,4%.

Видаткову частину бюджету фонду за 2009 рік виконано на 100,4%, що в свою чергу свідчить про
перевиконання планового показника на 0,4%.

Прибуткова частина бюджету фонду за І півріччя 2010 р. виконана на 98,1%. Планові показники
надходжень від часткової оплати за путівки мають відхилення -13,5%, тому можна зробити висно-
вок, що вони не відповідають запланованим.

Прибуткова частина бюджету фонду за І півріччя 2010 р. виконана в основному за рахунок страхо-
вих внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які складають 88,0% від всього
доходу.



49

В свою чергу заборгованість Фонду за станом на 01 липня 2010 року порівняно з початком року
збільшилася на 10,16%.

Заборгованість за страхувальниками за станом на 01 липня 2010 року в порівнянні з початком
року збільшилася на 9,15% відносно суми нарахованих страхових внесків.

Витратна частина бюджету фонду за І півріччя 2010 року виконана на 100,8% від запланованих
витрат.

Найбільшу питому вагу склали витрати на виплату матеріального забезпечення — 72,7% від за-
гальної суми витрат.

Аналіз фінансового стану Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
свідчить, що на обсяги доходів і видатків його бюджету впливає ряд чинників, а саме: стан економіки
і зниження темпів росту ВВП, зменшення чисельності зайнятого населення, неповна зайнятість, за-
тримка виплати заробітної плати та її низький рівень, зменшення розміру фінансового резерву відпо-
відно до щорічних законів про Державний бюджет України. Певний вплив має частий перегляд і
зміна Кабінетом Міністрів України розміру ставки обов’язкових страхових внесків та складу об’єкта
оподаткування [8, с. 131].

Отже, в процесі подальшого удосконалення загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування потрібно впровадити обов’язкове медичне страхування, яке в свою чергу дозволить об’єдна-
ти надання соціальних послуг із санаторно-курортного лікування й оздоровлення з названим видом
страхування. Таке положення вимагатиме прийняття нормативних документів щодо визначення га-
рантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги, створення системи забезпечення якості
медичних послуг на рівні світових стандартів, атестації медичних працівників, ліцензування та ак-
редитації установ охорони здоров’я.
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ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Скалюк Р.В., аспірант, ХНУ
В статті запропоновано авторське визначення сутності поняття якості фінансового результату та

доведено об’єктивну необхідність впровадження даної категорії у практику управлінської діяльності
підприємства. Обґрунтовано головні теоретико-методичні засади використання показника якості фінан-
сового результату в системі управління господарською діяльністю промислового підприємства.

Ключові слова: якість фінансового результату, прибуток, збиток, прибутковість, економічний роз-
виток, господарська діяльність.

ВСТУП
В ринкових умовах господарювання, які характеризується досить розвинутим рівнем конкурент-

них відносин, кількісний показник фінансового результату є недостатньою підставою (основою) для
прийняття ефективних управлінських рішень, які повинні бути спрямовані на забезпечення стабіль-
них тенденцій позитивної динаміки результативності, платоспроможності, прибутковості, економіч-
ного розвитку промислового підприємства в довгостроковому періоді його господарської діяльності.
Вирішення таких актуальних проблем, вимагає впровадження в практику господарської діяльності
промислового підприємства категорії «якість фінансового результату», яка потребує формування
належного теоретико-методологічного її обґрунтування, для того щоб зайняти чільне місце серед
усталених (традиційних) економічних понять.

Дослідження якісної характеристики прибутку розпочалися впродовж останніх двох десятиріч та
знайшли своє відображення у працях таких економістів, як: Л. Бернстайн, М. Баканов, І. Бланк,
О. Зінченко, А. Турило, О. Хістєва, О. Хмелевський. Зважаючи на те, що категорія фінансового ре-
зультату за своїм змістовним наповненням є ширшою, ніж поняття прибуток, який виступає однією з
форм прояву останньої, недослідженими залишаються питання теоретичного та методологічного
обґрунтування поняття якості фінансового результату господарської діяльності підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної статті полягає у: 1) дослідженні сутності та обґрунтуванні визначення поняття якості

фінансового результату; 2) вивченні особливостей формування показника якості фінансового резуль-
тату у процесі господарській діяльності підприємства; 3) розробці теоретико-методичних засад прак-
тичного використання показника якості фінансового результату в управлінській діяльності промис-
лового підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ
Відмітимо, що теоретичні дослідження поняття «якості прибутку» розпочалися відносно нещо-

давно, оскільки об’єктивна необхідність виникнення даної категорії пояснюється підвищення рівня
розвитку ринкових, економічних відносин між суб’єктами господарювання, удосконаленням про-
цесів планування, управління та прогнозування показників господарської діяльності підприємства.

На основі опрацьованої економічної літератури [1, с. 7-11; 2, с. 12-13; 3, с. 21-22; 4, с. 107; 5, с. 97;
6] ми прийшли до висновку, що наукова проблема дослідження якості фінансового результату, як
цілісної, окремої економічної категорії, яку не підміняють поняттям якості прибутку, на даний пері-
од ще не вивчалася. Тому, теоретичну актуальність та практичну цінність дослідження економічної
категорії «якість фінансового результату» господарської діяльності підприємства важко заперечити.

Зважаючи на те, що категорія фінансового результату за глибиною свого змісту є ширшою, по-
рівняно з поняттям прибутку, яке є однією з форм її прояву, виникає необхідність визначення різниці
між економічними категоріями якості фінансового результату та прибутку підприємства. Ми вважає-
мо, що величина фінансового результату, яка відображається через абсолютні значення показників
прибутку або збитку, діалектично вимагає формулювання визначення понять якості прибутку та збитку,
які характеризують категорію якості фінансового результату, залежно від форми прояву останнього
(рис. 1).

Якість фінансового результату господарської діяльності промислового підприємства визначаєть-
ся одним із двох наступних показників: якості позитивного фінансового результату (прибутку) або
якості негативного фінансового результату (збитку), які прямо пропорційно залежать від рівня ре-
зультативності діяльності суб’єкта господарювання. Тому, виникає необхідність більш детального
дослідження категоріального апарату поняття якості фінансового результату підприємства.

Автор роботи [3, с 21-22] розмірковує про те, що в найбільш узагальненому вигляді якість прибут-
ку «характеризує структуру джерел формування прибутку за усіма видами діяльності — операцій-
ною, інвестиційною, фінансовою». Вчений зазначає, що для кожного з наведених видів прибутку
поняття якості прибутку «характеризує конкретні джерела зростання прибутку». Так, відповідно до
поглядів І.А. Бланка висока якість прибутку супроводжується зростанням обсягів випуску продукції,
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Примітка. ФР — фінансовий результат

Якість негативного ФР (збитку)

Якість позитивного ФР (прибутку)

Якість фінансового результату господарської діяльності промислового підприємства

Позитивний ФР основної діяльності
підприємства

Негативний ФР основної діяльності
підприємства

Рис. 1. Формування показника якості фінансового результату господарської діяльності промисло-
вого підприємства

Джерело: побудовано автором самостійно
зменшенням рівня витрат, а низька якість прибутку характеризується підвищенням цін на продукцію
та незмінністю обсягів її випуску й реалізації в натуральних одиницях.

За результатами досліджень відомих українських економістів О.А. Зінченко та А.М. Турило [4, с.
107], пропонується визначення якості прибутку, як «комплексної якісно-кількісної характеристики
прибутку підприємства, що з одного боку, пов’язана з етапами його формування, розподілу й викори-
стання, а з другого — включає в себе опосередковану оцінку кваліфікації робітників, організаційно-
технічного рівня виробництва і ступеня ефективності їх використання».

У роботі [5, с. 97] запропоновано досить нечітке авторське трактування поняття якості фінансово-
го результату, яке «характеризує економічні відношення, що пов’язані з отриманням певного фінан-
сового результату на якісній основі і відображають способи фінансового забезпечення та механізми
взаємодії всіх основних елементів виробництва по досягненню поставленої мети».

Автори праці [6] акцентують свою увагу на тому, що «якість прибутку відображає на скільки для
даної організації є характерним (стабільним) досягнутий рівень прибутку, а також ступінь викорис-
тання господарських резервів для його досягнення». Дуже доречною, на наше переконання, є ав-
торська позиція [6], яка передбачає визначення основних «аспектів фінансово-господарської діяль-
ності підприємства, які забезпечать не стільки зростання прибутковості, скільки будуть впливати на
стабільність в майбутній період».

В роботі [7, с. 546, 551] автор висловлює міркування про те, що основними факторами, які впли-
вають на величину показника якості прибутку є: стабільність і надійність джерел прибутку, рівень
дебіторської заборгованості, дискреційних (періодичних) витрат, витрат майбутніх періодів, суми
амортизаційних відрахувань.

Приймаючи до уваги розглянуті вище результати дослідження якості прибутку, вважаємо доціль-
ним запропонувати наступне визначення якість позитивного фінансового результату (прибутку) ха-
рактеризується сталою динамікою зростання надходження прибутку від основної діяльності, вна-
слідок підвищення результативності господарського процесу, впровадження інновацій, формування
оптимальної структури капіталу, забезпечення умов довгострокового економічного розвитку про-
мислового підприємства.

У випадку отримання підприємством негативного фінансового результату від господарської діяль-
ності, не слід роботи передчасних та категоричних висновків, які заперечують існування показника
якості фінансового результату, в разі наявності збитку.

В процесі дослідження збиткової діяльності промислового підприємства, варто згадати про дію
ефекту операційного важеля (левериджу), яка відображає більшу відносну зміну операційного при-
бутку, що виникає внаслідок меншої відносної зміни виручки від реалізації продукції [8, с. 109]. У
роботі [9, с. 273] зазначається, що позитивна дія ефекту операційного важеля проявляється лише за
умов прибуткової діяльності підприємства, тобто, після подолання ним точки беззбитковості. Дану
позицію значною мірою доповнює автор праці [8, с. 115], який вказує на те, що позитивна дія сили
впливу операційного важеля «відчутна і тоді, коли підприємство ще не подолало точки беззбитко-
вості, й опосередковано її можна визначити за допомогою запасу надійності». Ми погоджуємося
саме з останньою точкою зору, оскільки, підвищення виручки від реалізації продукції може забезпе-
чити не лише зростання обсягу операційного прибутку, а й сприяти поступовому зниженню показни-
ка негативного фінансового результату (операційного збитку), аж до досягнення підприємством без-
збиткового обороту та початку здійснення прибуткової діяльності.

Таким чином, необхідність виникнення та впровадження показника, який відображає якісну ха-
рактеристику не лише позитивного, але й негативного фінансового результату, диктують умови роз-
витку економічної науки та практика підвищення результативності господарської діяльності про-
мислових підприємств.
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Ми вважаємо, що якість негативного фінансового результату (збитку) відображає тенденцію ста-
більного зменшення абсолютної величини збитку від основної діяльності, яка обумовлена раціональ-
ним використанням ресурсів, оптимізацією структури капіталу, впровадженням інновацій, підви-
щенням ефективності управлінської діяльності, зростанням результативності господарського проце-
су та реалізацією потенціалу економічного розвитку промислового підприємства.

Виходячи з авторських визначень якості фінансового результату промислового підприємства, необ-
хідно прийняти до уваги наступні важливі аспекти: 1) рівень зростання показника якості позитивного
фінансового результату не має обмежень, оскільки, перебуває у прямому зв’язку з прибутком від основ-
ної діяльності суб’єкта господарювання, динаміка якого, згідно нормативних змін, повинна зростати;
2) якість позитивного фінансового результату буде змінюватися відповідно до змін прибутку від основ-
ної діяльності промислового підприємства; 3) між динамікою абсолютної величини збитку від основ-
ної діяльності та показника якості негативного фінансового результату спостерігається зворотна за-
лежність; 4) максимальне зменшення збитку від основної діяльності буде свідчити про зростання якості
негативного фінансового результату та наближення підприємства до точки беззбитковості основної
діяльності. Тобто, діапазон зростання показника якості негативного фінансового результату обмежується
рамками беззбиткового обороту основної діяльності промислового підприємства; 5) після подолання
підприємством точки беззбитковості основної діяльності, відкривається реальна можливість для підви-
щення якості позитивного фінансового результату суб’єкта господарювання.

Відобразимо динаміку показників якості фінансового результату (ЯПФР, ЯНФР) господарської
діяльності промислового підприємства (рис. 2).

Примітка. ФРод — фінансовий результат від основної діяльності; ЯПФР — якість позитивного фінансового
результату; ЯНФР — якість негативного фінансового результату; ТБ од — точка беззбитковості основної
діяльності промислового підприємства

ЯПФР

ФРод

Зростання якості
позитивного ФР

(збільшення суми
операційного прибутку)

Зростання якості
негативного ФР

(зменшення розміру
операційного збитку)

ТБ од

+-

Якість негативного ФР

Якість позитивного ФР

0

ЯНФР

Рис. 2. Динаміка якості фінансового результату господарської діяльності промислового підприємства
Джерело: побудовано автором самостійно

На наше переконання, головним критерієм при оцінці якості фінансового результату господар-
ської діяльності промислового підприємства, виступає показник фінансового результату від основ-
ної діяльності. Відповідно до наведеного в П(С)БО 3 [10, с. 13] визначення основної діяльності, яка
характеризується «операціями, пов’язаними з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт,
послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу»,
підтверджує об’єктивну необхідність використання показника фінансового результату від основної
діяльності, як основного індикатора для визначення якості позитивного чи негативного фінансового
результату промислового підприємства.

Фінансовий результат від основної діяльності значною мірою впливає на результативність, при-
бутковість господарського процесу підприємства, який характеризується стабільними тенденціями
формування даного показника впродовж усього життєвого циклу діяльності суб’єкта господарюван-
ня. На відмінну від основної діяльності, показники фінансових результатів від іншої операційної,
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фінансової та інвестиційної діяльності характеризуються значним рівнем нестабільності свого фор-
мування, що обумовлюється залежністю їхньої величини від: 1) фінансового результату основної
діяльності; 2) рівня підприємницького та фінансового ризиків; 3) фінансового результату діяльності
інших суб’єктів господарювання, які є об’єктами інвестування відповідного підприємства; 4) поточ-
ної ситуації на фондовому та валютному ринках.

Виходячи з вище наведених характеристик видів господарської діяльності, наше припущення щодо
вибору показника фінансового результату від основної діяльності головним критерієм якості фінан-
сового результату господарської діяльності, знаходить своє об’єктивне підтвердження. Відтак, автор
припускає, що наявність прибутку від основної діяльності буде свідчити про якість позитивного
фінансового результату, тоді як збиток від основної діяльності, буде вказувати на деяку величину
якості негативного фінансового результату господарської діяльності промислового підприємства.

Висловлене нами припущення щодо визначальної ролі фінансового результату від основної діяль-
ності при оцінці якості фінансового результату, створює достатні підстави для того, щоб запропону-
вати формулу для розрахунку показника якості фінансового результату господарської діяльності про-
мислового підприємства (1). Вважаємо, що змістовну сутність та кількісну оцінку якості фінансово-
го результату господарської діяльності, найбільш достовірно буде відображати відношення показ-
ників фінансового результату від основної та звичайної діяльності до оподаткування (1), яке характе-
ризує результативність, прибутковість, ступінь реалізації потенціалу економічного розвитку госпо-
дарської діяльності підприємства.
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де ЯФР — якість фінансового результату господарської діяльності промислового підприємства;
ФРОД — фінансовий результат від основної діяльності;
ФРЗДП — фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування.
Враховуючи двоїсту природу показника фінансового результату, який відображається через абсо-

лютну величину прибутку або збитку, виникає об’єктивна необхідність розробки формул для розра-
хунку якості позитивного (2) та негативного (3) фінансового результату господарської діяльності
промислового підприємства.
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де ЯПФР — якість позитивного фінансового результату господарської діяльності промислового
підприємства;

ПОД — прибуток від основної діяльності;
ПЗДП — прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;
ЗЗДП — абсолютний розмір збитку від звичайної діяльності до оподаткування.
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де ЯНФР — якість негативного фінансового результату господарської діяльності промислового
підприємства;

ЗОД — збиток від основної діяльності
Показник якості фінансового результату відображає результативність, прибутковість господар-

ської діяльності, ступінь економічного розвитку промислового підприємства. На наше переконання,
управлінські рішення вищого менеджменту повинні бути спрямовані на оптимізацію показника якості
фінансового результату, шляхом забезпечення тенденції сталого зростання прибутку та зменшення
розміру збитку від основної та звичайної (до оподаткування) діяльності підприємства, що сприятиме
більш повній мобілізації й реалізації потенціалу економічного розвитку підприємства в довгостро-
ковій перспективі його господарської діяльності.

Відмітимо, що інноваційний чинник, який характеризує рівень інноваційності, прогресивності,
науковомісткості діяльності, за умов практичного його впровадження у господарський процес про-
мислового підприємства, стане головним джерелом забезпечення швидкого та стабільного зростан-
ня якості позитивного та негативного фінансового результату. Причому, для тих підприємств, які
характеризуються збитковістю основної діяльності, ефективне залучення позичкового капіталу, з
урахуванням ефекту дії фінансового важеля, та фінансування за рахунок цих коштів рентабельних
інноваційних проектів, забезпечить не лише беззбиткову діяльність, але й сприятиме стійкому зрос-
танню прибутковості та якості позитивного фінансового результату суб’єкта господарювання в дов-
гостроковому періоді.

Показник якості фінансового результату залежить від абсолютної величини фінансового резуль-
тату від основної та звичайної (до оподаткування) діяльності промислового підприємства. Таке твер-
дження, дозволяє здійснити диференціацію кількісної оцінки якості фінансового результату, з виді-
ленням певних критеріальних рівнів змістовного значення даного показника (табл. 1).
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Таблиця 1
Оцінка якості фінансового результату господарської діяльності промислового підприємства

Рівень якості фінансового результатуПоказник Високий (оптимальний) Середній Низький
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Джерело: розроблено автором самостійно

Оцінка якості фінансового результату здійснюється за трьохступеневою критеріальною шкалою
виміру, яка відображає діапазон рівнів якості фінансового результату (високий (оптимальний), середній,
низький), залежно від значення показників фінансового результату від основної та звичайної (до опо-
даткування) діяльності промислового підприємства, які задовольняють вимоги відповідного критерію.
Особливість розрахунку якості фінансового результату полягає у необхідності врахування знаків чи-
сельника та знаменника дробу при визначенні математичного знаку біля результативного показника.

Оптимальному та середньому рівню якості позитивного фінансового результату буде відповідати
позитивне (додатне) значення показника, який відображає ефективний, прибутковий господарський
процес та свідчить про економічний розвиток підприємства. Від’ємне значення показника якості
позитивного фінансового результату буде характеризувати низький його рівень, внаслідок неефек-
тивного здійснення та отримання збитків за підсумками звичайної до оподаткування діяльності. Однак,
сам факт наявності показника якості позитивного фінансового результату, незважаючи на його від’ємне
значення, свідчить про те, що у підприємства є усі необхідні умови та потенціал для забезпечення
зростання результативності, прибутковості господарської діяльності та сприяння економічному роз-
витку підприємства.

Усі три рівні (високий, середній, низький) якості негативного фінансового результату буду відоб-
ражатися наявністю від’ємного значення результативного показника, що характеризуватиме
відсутність чи низьку ефективність господарського процесу, тенденцію збитковості та економічного
спаду суб’єкта господарювання. Зменшення від’ємного значення абсолютного показника негативно-
го фінансового результату до точки беззбиткового обороту є головним завдання менеджменту при
реалізації процедур управління фінансовими результатами підприємства.

Відобразимо можливі варіанти впливу динаміки показників фінансового результату від основної
та звичайної діяльності (до оподаткування) на рівень якості фінансового результату господарської
діяльності промислового підприємства (рис. 3).

Привертає до себе увагу ситуація, яку характеризує низький рівень якості позитивного фінансо-
вого результату підприємства, який обумовлений наявністю прибутку від основної діяльності та збитку
від звичайної діяльності до оподаткування. За таких умов, виникає цілком логічне запитання на пред-
мет того, чому б не ідентифікувати такий показник як якість негативного фінансового результату
(збитку) підприємства? Ми переконанні, що здійснення такого кроку вважалося б хибним, адже на-
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явність навіть незначної величини прибутку, а не збитку від основної діяльності, свідчить про те, що
в підприємства є усі шанси для забезпечення стабільного зростання прибутковості господарської
діяльності, а отже досягнення високого рівня якості позитивного фінансового результату.

Привертає до себе увагу ситуація, яку характеризує низький рівень якості позитивного фінансо-
вого результату підприємства, який обумовлений наявністю прибутку від основної діяльності та збитку
від звичайної діяльності до оподаткування. За таких умов, виникає цілком логічне запитання на пред-
мет того, чому б не ідентифікувати такий показник як якість негативного фінансового результату
(збитку) підприємства? Ми переконанні, що реалізація такого кроку вважалася б хибною дією, адже,
наявність суми прибутку від основної діяльності, свідчить не лише про певний рівень результатив-
ності та прибутковості даного виду діяльності, який до того ж, забезпечує основну частку доходу
підприємства, а й про наявність реальної перспективної можливості забезпечення стійкої динаміки
підвищення прибутковості основної та господарської діяльності промислового підприємства в ціло-
му. Тому, наявність навіть незначної величини прибутку, а не збитку від основної діяльності, свідчить
про те, що в підприємства є усі шанси для забезпечення стабільного зростання прибутковості госпо-
дарської діяльності, а отже досягнення високого рівня якості позитивного фінансового результату.

Оцінка показника якості негативного фінансового результату здійснюється за трьома рівнями (ви-
сокий (оптимальний), середній, низький), які відображають існуючий зворотний зв’язок між вели-
чиною якості та абсолютним розміром негативного фінансового результату господарської діяльності
підприємства. Адже, стійка динаміка зменшення збитку від основної діяльності, сприятиме посту-
повому «відродженню» суб’єкта господарювання, що забезпечує підвищення рівня якості негатив-
ного фінансового результату та наближення підприємства до точки беззбитковості основної діяль-
ності, при одночасному зниженні суми збитку від звичайної діяльності до оподаткування.

Варіант, за якого рівень якості негативного фінансового результату ідентифікується як високий є
можливим за наявності позитивного фінансового результату від звичайної діяльності (до оподатку-
вання) та збитку від основної діяльності підприємства, що свідчить про низьку результативність
основного напряму діяльності та тимчасову ефективність іншої операційної, фінансової та інвести-
ційної діяльності суб’єкта господарювання. Зауважимо, що існування подібної ситуації в практич-
них умовах діяльності промислового підприємства спостерігається дуже рідко, оскільки, прибут-
ковість господарської діяльності забезпечується, переважно, за рахунок одержаного позитивного
фінансового результату від основної діяльності, який у свою чергу, опосередковано впливає на фінан-
совий підсумок неопераційної (фінансової, інвестиційної) діяльності суб’єкта господарювання.

ВИСНОВКИ
Отже, впровадження в управлінську практику господарської діяльності промислового підприєм-

ства категорії якості фінансового результату, допоможе створити ключові передумови для зростання
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Рис. 3. Графічна інтерпретація оцінки якості фінансового результату господарської діяльності
промислового підприємства

Джерело: побудовано автором самостійно
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результативності, прибутковості та забезпечення сталого економічного розвитку суб’єкта господа-
рювання в довгостроковій перспективі. Раціональне, інтеграційне впровадження запропонованого
показника в загальну систему управління підприємством, буде сприяти не лише оптимізації даного
процесу, але й відповідати стратегічним пріоритетам зростання конкурентоспроможності та розвит-
ку економіки підприємства. Відтак, значну наукову цінність перспективних досліджень автора, бу-
дуть складати проблеми детального обґрунтування методики використання показника якості фінан-
сового результату в межах функціонування економічного механізму управління фінансовими резуль-
татами господарської діяльності підприємств промисловості.
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ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ
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к.е.н., доцент, НАПКБ, докторант ДНВЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана»

У статті досліджені проблеми оптимізації кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків.
Розроблені підходи та моделі для визначення оптимального співвідношення банківських кредитів та
інвестицій у складі кредитно-інвестиційного портфеля. На основі економіко-математичної моделі та
відповідних розрахунків доведено оптимальне співвідношення між кредитами та інвестиціями у складі
кредитно-інвестиційного портфеля для конкретного банку.

Ключові слова: кредитно-інвестиційний портфель банку, оптимізація співвідношення кредитів та
інвестицій

ВСТУП
Одним із напрямів вдосконалення кредитно-інвестиційної діяльності банків є оптимізація кре-

дитно-інвестиційного портфеля, що дасть змогу підвищити ефективність кредитних й інвестицій-
них операцій. При цьому важливим завдання є визначення оптимального співвідношення між кре-
дитною й інвестиційною діяльність універсального банку.

Підвищення ефективності кредитно-інвестиційної діяльності банків і встановлення оптимально-
го співвідношення між кредитуванням та інвестуванням базується на:

1) системі пріоритетів щодо кредитної чи інвестиційної діяльності;
2) оцінці можливості банку щодо кредитної й інвестиційної діяльності;
3) оцінці ефективності кредитування й інвестування;
4) виявленні переваг кредитування й інвестування за регіонами у довгостроковій перспективі;
5) визначенні оптимального співвідношення між кредитною й інвестиційною діяльністю.
Окремі проблеми раціонального співвідношення кредитної та інвестиційної діяльності банків

досліджували різні вчені, зокрема: Алексєєв А.А., Розумний А.В. [1], Вон-Романов_Кріспін О.О. [2],
Гуляєва Л.П. [3], Джулакідзе К.Ю., Невмержицький В.В. [4], Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Во-
лошко І.В. [5], Корнєєв В.В. [6], Криклій А.С., Криклій В.А. [7], Леонов С.В. [8], Луців Б.Л., [9] та
інші. Однак більш детальне розкриття питання співвідношення кредитів й інвестицій у складі кре-
дитно-інвестиційного портфеля досліджувались недостатньо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Оптимізація кредитно-інвестиційного портфеля банків має велике значення для підвищення ефек-

тивності кредитно-інвестиційної діяльності як на рівні кожного банку, так і всієї банківської систе-
ми. Отже, мета статті полягає в розробці наукового підходу до оптимізації кредитно-інвестиційного
портфеля банків.

РЕЗУЛЬТАТИ
Пріоритети банку щодо кредитно-інвестиційної діяльності базується на таких складових:
а) законодавчо-нормативні обмеження щодо кредитної й інвестиційної діяльності;
б) формування ресурсної бази щодо кредитування й інвестування;
в) обсяги реальних кредитів та інвестицій, які можуть бути здійсненні банком за певний період;
г) можливості маневрувати фінансовими ресурсами при здійсненні операцій кредитування й інве-

стування;
д) доходи і прибутки від здійснення операцій кредитування й інвестування;
е) витрати банку на здійснення операцій кредитування й інвестування;
ж) ризики при кредитуванні й інвестуванні;
з) ліквідність операцій кредитування й інвестування.
Виходячи з цих складових банки мають можливість ранжувати кредитну й інвестиційну діяльність

за такими параметрами: а) законодавчі обмеження; б) можливості використання ресурсної бази;
в) обсяги кредитування й інвестування; г) рівень прибутковості; д) рівень ризику; е) ліквідність.

За рівнем законодавчого обмеження переваги мають кредитні операції над інвестиційними. За
можливостями використання ресурсної бази переваги мають кредитні операції над інвестиційними
операціями. За обсягами кредитування й інвестування одностайно має переваги кредитна діяльність.
За рівнем прибутковості переваги мають інвестиційні операції, які є найбільш прибутковими серед
банківських операцій. За рівнем ризику інвестиційні операції займають перше місце. За рівнем
ліквідності інвестиційні операції вважаються більш ліквідними аніж кредитні.

Таким чином, пріоритетність кредитування й інвестування можливо встановити лише шляхом
всебічної оцінки цих операцій.
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Система пріоритетів банку щодо кредитно-інвестиційної діяльності базується на таких складових:
а) законодавчо-нормативні обмеження щодо кредитної й інвестиційної діяльності; б) формування ре-
сурсної бази щодо кредитування й інвестування; в) обсяги реальних кредитів та інвестицій, які можуть
бути здійсненні банком за певний період; г) можливості маневрувати фінансовими ресурсами при
здійсненні операцій кредитування й інвестування; д) доходи і прибутки від здійснення операцій креди-
тування й інвестування; е) витрати банку на здійснення операцій кредитування й інвестування;
ж) ризики при кредитуванні й інвестуванні; з) ліквідність операцій кредитування й інвестування.

Виходячи з цих складових банки мають можливість ранжувати кредитну й інвестиційну діяльність
за такими параметрами: а) законодавчі обмеження; б) можливості використання ресурсної бази;
в) обсяги кредитування й інвестування; г) рівень прибутковості; д) рівень ризику; е) ліквідність.

За рівнем законодавчого обмеження переваги мають кредитні операції над інвестиційними. За
можливостями використання ресурсної бази переваги мають кредитні операції над інвестиційними
операціями. За обсягами кредитування й інвестування одностайно має переваги кредитна діяльність.
За рівнем прибутковості переваги мають інвестиційні операції, які є найбільш прибутковими серед
банківських операцій. За рівнем ризику інвестиційні операції займають перше місце. За рівнем
ліквідності інвестиційні операції вважаються більш ліквідними аніж кредитні.

За нашою думкою, можливість здійснення кредитування й інвестування банку залежить від таких
основних складових.

По-перше, наявності достатнього обсягу банківських ресурсів для здійснення кредитування та
інвестування. При недостатності таких ресурсів перевагу мають кредитні операції як такі, що більш
відповідають звичайній банківській діяльності.

По-друге, попит на банківські кредити з боку домогосподарств та суб’єктів господарювання ре-
ального і фінансового секторів економіки. Якщо попит на банківські кредити за будь-яких умов змен-
шується або не знаходяться достойні позичальники банківські ресурси можуть бути використання
для короткострокового інвестування в цінні папери.

По-третє, вартість банківських ресурсів, їх структура, вартість кредитів та їх структура, вартість
цінних паперів та їх структура. Якщо зростає вартість банківських ресурсів і вони формуються за
рахунок облігаційних позик, то банки можуть вкладати їх в інвестиції в цінні папери. При зростанні
вартості кредитів, зменшенні частки довгострокового кредитування також збільшуються обсяги інве-
стицій в цінні папери. Якщо зростає вартість привабливих цінних паперів або на фондовому ринку
переважають пайові цінні папери з низькою привабливістю, то банки можуть схилятись на користь
кредитних операцій.

По-четверте, стан фондового ринку, пропозиції цінних паперів, привабливість цінних паперів для
банківських інвестицій. Зростання показників розвитку фондового ринку, пропозиції привабливих
та прибуткових цінних паперів збільшує обсяги банківських інвестицій.

По-п’яте, стан вітчизняної економіки, потреби в короткострокових кредитах для поточної діяль-
ності і довгострокових кредитах для інвестицій. Економічне зростання в країні, збільшення потреби
в інвестиціях стимулює інвестиційне банківське кредитування.

По-шосте, інвестиційний клімат в країні, бажання суб’єктів підприємництва вкладати кошти в
інвестиційні проекти. Покращення інвестиційного клімату сприяє зростанню обсягів банківського
інвестиційного кредитування, а також вкладання коштів в привабливі цінні папери.

По-сьоме, конкуренція між банківськими інститутами за позичальників. Зростання конкуренції
між банками за позичальників стимулює банки до пошуків нових клієнтів і розширення масштабів
кредитування, а також збільшує орієнтацію банків на фондовий ринок країни.

По-восьме, якісні характеристики позичальників, їх спроможність своєчасного повернення залу-
чених кредитів та сплати відсотків за ними. При наявності позичальників з якісною кредитною істо-
рією банки намагаються збільшити обсяги кредитування. При зменшенні позичальників, що мають
достатній рівень кредитоспроможності та добру кредитну історію, банки намагаються компенсувати
втрати за рахунок більш активної участі в інвестиціях на фондовому ринку.

Рівень ефективності кредитування можливо оцінити шляхом використання системи показників,
серед яких переваги слід віддати наступним.

1. Коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку (КЧКА):

банкуактивиСередні
вкладаннякредитніСередніКЧКА  . (1)

2. Процент надання кредитів за звітним періодом (ПНК):

%100
періодузвітногокінецьнаостізаборгованЗалишок

періодузвітногопротягомнаданіКредити,ПНК  . (2)

3. Швидкість обертання позики, або кількість оборотів кредитних коштів (N):

остізаборгованпозиковоїзалишокСередній
позикимповерненнязОборотN  . (3)
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4. Максимальний розмір кредитного ризику на одного позичальника (Н7):

банкуКапітал
капозичальниодногодобанкувимогСума7Н  . (4)

5. Норматив великих кредитних ризиків (Н8):

банкуКапітал
кредитіввеликихСума8Н  . (5)

6. Коефіцієнт співвідношення кредитів наданих фізичним особам до кредитів наданих юридич-
ним особам (КФО/ЮО):

особамюридичнимнаданихкредитів,сумиСередні
особамфізичнимнаданихкредитів,сумиСередніК ЮО/ФО  . (6)

7. Коефіцієнт доходності банківських кредитів (КД):

банкомнаданихкредитів,сумаСередня
кредитівнаданнявідодержанідоходи,СумарніКД  . (7)

8. Коефіцієнт прибутковості банківських кредитів (КПР):

банкомкредитівнаданихсумаСередня
банкомкредитівнаданнявідПрибутокКПР  . (8)

9. Рентабельність витрат на кредитування (Р):

%100
кредитівнаданніприбанкуВитрати

банкомкредитівнаданнявідПрибутокР  . (9)

10. Чистий приведений ефект від надання кредитів:
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де NPVКР — чистий приведений ефект від кредитування;
Pi — грошові надходження від кредитування;
КР — величина наданих кредитів;
d — ставка дисконтування;
n — кількість років (періодів) одержання грошових потоків від наданих кредитів;
і — період (рік) одержання грошових коштів.
11. Індекс рентабельності наданих кредитів за грошовим потоком, що дисконтується (PIКР):
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Рівень ефективності інвестування можливо оцінити шляхом використання системи показників,
серед яких переваги слід віддати наступним.

1. Коефіцієнт частки інвестицій в цінні папери у загальних активах банку (ЧІНВ):

банкуактивівсумиСередні
папериціннівінвестиційсумиСередніК

ІНВЧ  . (12)

2. Швидкість повернення інвестиційних вкладень (N):

рікзаінвестиційсумаСередня
рікзаповерненихінвестиційСумаN  . (13)

3. Коефіцієнт співвідношення інвестицій в боргові інструменти до інвестицій в пайові інструмен-
ти (КБІ / ПІ):

иінструментпайовівінвестиційСума
иінструментборговівінвестиційСумаК ПІ/БІ  . (14)

4. Коефіцієнт доходності інвестицій в цінні папери (КДцп):

папериціннівінвестиційСума
папериціннівінвестиційвідДоходиК

ЦПД  . (15)

5. Коефіцієнт прибутковості інвестицій в цінні папери (КПРцп):

папериціннівінвестиційСума
папериціннівінвестиційвідПрибутокК

ЦППР  . (16)
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6. Рентабельність витрат на інвестиції в цінні папери (РІНВ):

папериціннівінвестиціїнаВитрати
папериціннівінвестиційвідПрибутокРІНВ  . (17)

7. Чистий приведений ефект від інвестицій в цінні папери:
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де NPVЦП — чистий приведений ефект при інвестиціях в цінні папери;
Pi — грошові надходження від інвестицій в цінні папери;
І — величина інвестицій в цінні папери;
d — ставка дисконтування;
n — кількість років (періодів) одержання грошових потоків від інвестицій;
і — період (рік) одержання грошових коштів.
8. Індекс рентабельності інвестицій за грошовим потоком, що дисконтується (PIЦП):
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)d1(

P
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  . (19)

9. Термін окупності інвестицій в цінні папери (РР):

періододинзапотікгрошовийнийдисконтоваЧистий
витратиніінвестиційПовніРР  . (20)

Таким чином, наведені формули дають змогу провести відповідну оцінку ефективності кредиту-
вання й інвестування банку, та визначити пріоритети щодо надання кредитів чи здійснення інвес-
тицій в цінні папери. Проте для виявлення переваг кредитування чи інвестування за звітній період
бажано розрахувати показник, якій б підтвердив ефективність або кредитування або інвестування.

За нашою думкою, таким показником може бути індекс рентабельності, за яким можливо за раху-
нок дисконтування зворотних грошових потоків оцінити ефективність кредитування й інвестування.
Якщо виконується нерівність: ЦПКР РІРІ  , тобто індекс рентабельності кредитів, розрахований за
грошовим потоком, що дисконтується, більше індексу рентабельності інвестицій в цінні папери,
розрахованого також за грошовим потоком, що дисконтується, то ефективність банківського креди-
тування перед банківськими інвестиціями безперечна. Якщо нерівність не виконується, то більшу
ефективність має банківське інвестування.

Переваги кредитування над інвестуванням полягають у наступному:
а) позичальник знаходиться під більшим контролем аніж емітент цінного паперу;
б) банк при кредитуванні може помітно впливати на вартість кредитів, що надаються позичальникам;
в) ризики кредитування більш прогнозовані аніж ризики інвестування;
г) доходи від кредитів на відміну від доходів з інвестицій більш постійні та стабільні;
д) прибутки від кредитування на відміну від прибутків з інвестування більш стабільні та мають

менші коливання за періодами;
е) надання кредитів має менші обмеження аніж банківські інвестиції в цінні папери;
ж) банківські кредити мають більше керованості аніж банківські інвестиції.
Переваги інвестування в цінні папери над кредитуванням полягає в наступному:
а) висока ліквідність інвестиційних вкладень у порівнянні з банківськими кредитами;
б) можливість одержати більші доходи і прибутки при оптимальному інвестиційному портфелі

аніж при банківському кредитуванні;
в) можливість швидкого переформування інвестиційного портфеля цінних паперів;
г) більші можливості щодо вибору інструментів інвестування;
д) з’являється можливість за рахунок інвестицій в цінні папери формувати нові банки шляхом

приєднання, поглинання, об’єднання, а також створювати фінансово-промислові групи з суб’єктами
підприємництва реального сектору економіки.

Порівняння банківських кредитів з банківськими інвестиціями у цінні папери дозволяє стверджу-
вати, що інвестиції при інших рівних умовах мають головну перевагу перед кредитами в тому, що
вони дають змогу одержати досить швидко великі суми доходів, які не можуть бути зіставлені з
доходами при кредитуванні. Проте необхідно мати на увазі, що із зростанням можливості одержати
високі доходи при інвестуванні в цінні папери зростає і ймовірність суттєвого збільшення інвести-
ційного ризику, що впливає на зростання витрат при інвестуванні. Отже, виходячи з того, що із зро-
станням обсягів інвестицій в цінні папери збільшуються як суми доходів, так і суми витрат, які по-
в’язані з вірогідністю ризику інвестування, можливо запропонувати показник, який дозволяє встано-
вити раціональне співвідношення між банківськими інвестиціями та банківськими кредитами.
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Раціональне співвідношення між банківськими інвестиціями і кредитами можливо встановити
лише на основі зіставлення результатів від інвестиційної і кредитної діяльності. Таке зіставлення
можливо здійснити за формулою:
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де ДІНВ — доходи від інвестицій в цінні папери, грошових одиниць;
ВІНВ — витрати на здійснення інвестицій, грошових одиниць;
ДКР — доходи від надання кредитів, грошових одиниць;
ВКР — витрати, пов’язані з кредитуванням, грошових одиниць;
І — сума інвестицій в цінні папери, грошових одиниць;
КР — сума кредитів, наданих банком, грошових одиниць;
І/КР — коефіцієнт співвідношення інвестицій і кредитів, частка одиниці.
Сутність цієї формули полягає в тому, що із зростанням інвестицій в цінні папери збільшуються

доходи від інвестування і зменшуються доходи від кредитування. Проте із зростанням інвестицій в
цінні папери збільшуються інвестиційні ризики, що впливає на зростання суми витрат на інвестиції.
При цьому витрати на кредитування можуть зменшуватись у зв’язку зі зменшенням обсягів наданих
кредитів, тобто доки виконується нерівність (21), інвестиції в цінні папери можуть вважатись доціль-
ними. При цьому коефіцієнт співвідношення інвестицій і кредитів показує раціональне їх значення.

Таким чином, при зростанні співвідношення між інвестиціями в цінні папери і кредитами вирів-
нюються коефіцієнти прибутковості за інвестиціями і кредитами. Коли вони зрівняються, тобто їх
різниця буде дорівнювати нулю, то це значить, що збільшення інвестицій досягло свого максимуму.

Однак на практиці може бути така ситуація, що інвестиції збиткові, а тому не виконується
нерівність (21). Це означає, що за даних умов банку не доцільно інвестувати кошти в цінні папери.

Приклад розрахунку запропонованого показника. Допустимо, що банк має таки наступні значен-
ня інвестицій і кредитів:

І1 = 250 млн. грн., І2 = 450 млн. грн., І3 = 900 млн. грн., І4 = 1500 млн. грн., І5 = 2200 млн. грн., І6 =
= 3500 млн. грн., І7 = 5000 млн. грн.

КР1 = 6890 млн. грн., КР2 = 10800 млн. грн., КР3 = 11960 млн. грн., КР4 = 15170 млн. грн., КР5 =
= 16150 млн. грн., КР6 = 17080 млн. грн., КР7 = 22780 млн. грн.

Доходи від інвестицій:
Д1 = 25 млн. грн., Д2 = 126 млн. грн., Д3 = 414 млн. грн., Д4 = 975 млн. грн., Д5 = 1100 млн. грн.,

Д6 = 1290 млн. грн., Д7 = 1400 млн. грн.
Витрати на інвестування:
В1 = 2 млн. грн., В2 = 18 млн. грн., В3 = 48 млн. грн., В4 = 54 млн. грн., В5 = 195 млн. грн., В6 = 410

млн. грн., В7 = 770 млн. грн.
Доходи від кредитування:
Д1 = 65 млн. грн., Д2 = 142 млн. грн., Д3 = 286 млн. грн., Д4 = 720 млн. грн., Д5 = 980 млн. грн.,

Д6 = 1100 млн. грн., Д7 = 1360 млн. грн.
Витрати на кредитування:
В1 = 7 млн. грн., В2 = 32 млн. грн., В3 = 52 млн. грн., В4 = 76 млн. грн., В5 = 170 млн. грн., В6 = 280

млн. грн., В7 = 450 млн. грн.
Визначимо раціональне співвідношення між банківськими інвестиціями і кредитами за форму-

лою (21):
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Варіант 5:
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Отже, з наведених варіантів співвідношення між банківськими інвестиціями і кредитами перева-
гу має варіант 4, за яким одержано найбільший ефект (5,663%) при умові, що коефіцієнт співвідно-
шення інвестицій в цінні папери до кредитів складає 0,0988 або 9,89%.

За сучасних умов розвитку інвестиційної діяльності банків найбільш перспективними можуть
бути співвідношення, за яких частка інвестицій складатиме 8-10%, що підтверджується нашими
розрахунками.

Одним із напрямів вдосконалення кредитно-інвестиційної діяльності банків є розробка та впро-
вадження заходів щодо формування більш ефективного для сучасних умов розвитку країни кредит-
но-інвестиційного портфеля.

У до кризовий період кредитно-інвестиційний портфель банків формувався виходячи із так зва-
ного кредитного буму, який супроводжував українські банки останні кілька років перед фінансово-
економічною кризою. В цей період більшість банків взяло орієнтир на зростання кредитно-інвести-
ційного портфеля за будь-яких умов без урахування можливих наслідків такого підходу. В результаті
значна частина поточних споживчих кредитів, що були надані фізичним особам виявились простро-
ченими, а позичальники фактично неплатоспроможними. Через це збитки банків почали нарощува-
тись ще за 6-8 місяців до початку дійсної фінансово-економічної кризи. Недостатки формування
кредитно-інвестиційного портфеля більшості українських банків за один-два роки до кризи обумо-
вили ті проблеми, які відчули банківські інститути країни вже у вересні 2008 року. Які ж необхідні
здійснити заходи щоб забезпечити формування більш ефективного для сучасних умов розвитку краї-
ни кредитно-інвестиційного портфеля банків? Для відповіді на це питання необхідно зрозуміти, які
зміни відбулись в економіці країни та у банківському секторі за останній період.

По-перше, економіка країни поступово виходить із фінансово-економічної кризи внаслідок чого
для прискореного її підйому необхідні відповідні фінансові ресурси та заходи щодо реформування
національного господарства, зокрема сектору державного управління, сектору нефінансових ком-
паній, сектору фінансових інститутів.

По-друге, українські банки поступово нарощують свої фінансові можливості за рахунок збільшення
депозитів, підвищення рівня власної капіталізації. Це додатково формує принципово нові можли-
вості щодо здійснення кредитно-інвестиційної діяльності в умовах зростання потреб у фінансових
ресурсах збоку суб’єктів підприємництва та домогосподарств.

По-третє, зменшується вартість банківських ресурсів за рахунок зниження ставок за депозитами
та зростанням сум власного капіталу, що дає змогу для абсолютної більшості банків мати достатній
рівень ліквідності, платоспроможності, надійності і на цій основі перейди до більш зрозумілої кре-
дитної й інвестиційної політики.

По-четверте, зростання ліквідності банків підштовхує їх до пошуків напрямів більш ефективного
вкладання коштів, з метою формування власних доходів і прибутків. Одним із таких напрямів є по-
новлення банківського кредитування домогосподарств, яке було припинено через фінансову кризу.

По-п’яте, українській економіці необхідні великі обсяги фінансових ресурсів для інвестування в
економічний розвиток. Такі ресурси вітчизняні банки та інші фінансові інститути не зможуть акуму-
лювати. Однак активізація банківського кредитування й інвестування економіки дасть можливість
переконати зарубіжних інвесторів, що українська економіка готова до прийому закордонних інвес-
тицій, є привабливою як для вітчизняного, так і зарубіжних інвесторів. Це можливо зробити лише
при активній участі банків.

По-шосте, зростання вітчизняної економіки не можливе без збільшення попиту домогосподарств
на товари та послуги українських товаровиробників. Зростання попиту домогосподарств можливо
забезпечити двома основними способами, а саме:

а) підвищенням їх власних доходів шляхом контрольованого зростання заробітних плат та інших
доходів з трудової діяльності в державному і недержавному секторах економіки;

б) використанням доступних за вартістю кредитних ресурсів банків та інших фінансово-кредит-
них установ.

Другий спосіб може бути реалізований в повному обсязі лише за умов, коли держава забезпечує
реалізацію першого способу. Це обумовлено тим, що частина домогосподарств ні при яких ситуаціях
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не буде використовувати позики для задоволення своїх власних споживчих потреб, а, отже, вони розра-
ховують лише на власні доходи, серед яких заробітна плата займає вагоме місце. Крім того, недостатній
рівень доходів не дає змогу домогосподарствам залучати банківські кредити та позики. Отже, обсяги
заробітної плати є одним із головних стимулів до зростання попиту на банківські кредити.

По-сьоме, для банків однією із головних проблем ще залишаються раніше надані позики домо-
господарствам. Внаслідок фінансово-економічної кризи частина фізичних осіб втратила реальну
спроможність виконувати фінансові зобов’язання перед банками. Повернення таких позик складає
одну із головних білей банків сучасного періоду. За нашими власними спостереженнями і розрахун-
ками, можливо визначити, що на теперішній період (середина 2010 року) близько 15% кредитів, що
були надані банками домогосподарствам у до кризовий період практично вже не обслуговуються. А
це кредити, які були надані під заставу майна у вигляді нових автомобілів, житла, земельних ділянок
тощо. Ще порядку 10% кредитів ледве обслуговуються позичальниками внаслідок суттєвого змен-
шення рівня їх власних доходів, зокрема заробітних плат. Тому повернення цих кредитів залежить
від ситуації на ринку праці, підвищення доходів у всіх секторах економіки.

По-восьме, зменшення вартості банківських ресурсів спонукає українські банки до зменшення
вартості кредитних ресурсів. Однак банки дуже повільно зменшують кредитні ставки, чому є досить
об’єктивні пояснення. Від фінансово-економічної кризи банки постраждали значно більше аніж інші
суб’єкти господарювання. Якщо частина підприємств реального сектору економіки вже вийшли з
кризового стану, то банки внаслідок проблем їх позичальників фактично акумулюють ці проблеми
через наданні і своєчасно не поверненні кредити. Для банків кризові явища можуть бути подолані
лише за умов, коли їх позичальники повернуть більшу частину кредитів та сплатять відсотки за них.
А це не можливо здійснити швидко через не ефективний кредитно-інвестиційний портфель, якій був
сформований ще перед фінансово-економічною кризою. У цьому портфелі банки сконцентрували
довготермінові кредити, тобто кредити строками понад 5 років. На такі терміни більшість банків
давали кредити на придбання автомобілів, житла, комерційної нерухомості, виробничого, комерцій-
ного та житлового будівництва тощо.

Виходячи з наведених положень можливо сформулювати наступні рекомендації щодо формуван-
ня більш ефективного для сучасних умов економічного розвитку країни кредитно-інвестиційного
портфеля банків.

1. Усі українські банки раніше сформували свій кредитно-інвестиційний портфель, а тому на пер-
спективу необхідно урахувати всі зміни та проблеми, які виявилися в економіці та банківському сек-
торі країни. Зокрема, необхідно зменшити ризики формування кредитно-інвестиційного портфеля за
рахунок довгострокових кредитів, наданих домогосподарствам, а також збільшити частку кредитів,
що надаються суб’єктам підприємництва реального сектору економіки з метою підвищення обсягів
виробництва товарів і послуг в країні.

2. Виходячи із вище зроблених розрахунків, вважаємо, що структура кредитної й інвестиційної ча-
стини портфеля повинна складатись у таку пропорцію: 8-10% — це банківські інвестиції в цінні папе-
ри, решта 90-92% банківські кредити. При цьому дуже важливо щоб цієї пропорції дотримувались
банки, які не мають можливостей і бажання активно працювати на фондовому ринку як інвестори.

3. На відміну від попереднього (до кризового) періоду при формуванні кредитно-інвестиційного
портфеля на перспективу необхідно чітко визначити частку довгострокових, у т.ч. іпотечних кре-
дитів. Частка довгострокових, у т.ч. іпотечних кредитів повинна визначатись виходячи із строків
формування ресурсної бази. Тобто, якщо в середньому ресурсна база банку сформована за рахунок
коштів залучених на 3 роки, то основна частка кредитів не може бути надана більше аніж на три
роки. При цьому пропонуємо такі пропорції надання кредитів виходячи із строків формування ре-
сурсної бази банків (табл. 1).

4. Для підвищення рівня економічного розвитку країни необхідно встановити більш раціональне
співвідношення між кредитуванням домогосподарств і підприємств. Пропонуємо встановити таку
пропорцію банківського кредитування за секторами економіки: а) фінансовий сектор — до 10%;
б) сектор загально державного управління до 5%; в) сектор нефінансових корпорацій (суб’єкти
підприємництва реального сектору) — 50-55%; г) інші сектори економіки, зокрема домогосподар-
ства — до 30-35%.

5. Повна відмова від використання для внутрішнього кредитування іноземної валюти як суб’єкта-
ми підприємництва, так і домогосподарствами. Це дасть можливість підвищити значення національ-
ної валюти, зменшити попит з боку юридичних і фізичних осіб на іноземну валюту. Валютні кредити
слід надавати для зовнішньоекономічних операцій усім економічним суб’єктам.

Для більш обґрунтованих пропозицій щодо оптимального співвідношення кредитно-інвестицій-
ного портфеля банків необхідно використовувати оптимізаційні моделі. Нами пропонується наступ-
на економіко-математична модель, яка ураховує різні види банківських кредитів та інвестицій, на-
явні банківські ресурси для їх здійснення. Вона має вигляд.
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Таблиця 1
Перспективна структура кредитного портфеля виходячи із строків формування ресурсної бази *

Частка кредитів за строками надання, %Строки
формування

ресурсної бази

кредити
до 1
року

креди-
ти до 3
років

креди-
ти до 5
років

кредити
до 10
років

кредити
до 15
років

кредити
понад 15

років
1. Ресурсна база банку фор-
мується за рахунок коштів,
залучених строком на 1 рік

45 25 20 10 — —

2. Ресурсна база банку фор-
мується за рахунок коштів,
залучених строком на 2 роки

35 35 25 15 — —

3. Ресурсна база банку фор-
мується за рахунок коштів,
залучених строком на 3 роки

25 30 20 20 5 —

4. Ресурсна база банку фор-
мується за рахунок коштів,
залучених строком на 4 роки

20 25 25 20 10 —

5. Ресурсна база банку фор-
мується за рахунок коштів,
залучених строком на 5 років

10 15 20 25 15 15

* Запропоновано автором

Максимізувати дохід при формуванні кредитно-інвестиційного портфеля банку:
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при таких обмеженнях:
1. Сума кредитів, наданих банком та інвестицій, вкладених в цінні папери, не повинна перевищу-

вати величину банківських ресурсів:
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(23)

2. Сума наданих кредитів не може бути меншою або більшою заданих обсягів:
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(24)

3. Сума інвестицій в цінні папери при формуванні кредитно-інвестиційного портфеля не може
бути меншою або більшою встановлених обсягів:

GXV
p
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k  


(25)

4. Банк повинен мати можливість надавати різні види кредитів різним секторам економіки:

ij
2

ijij
1 HXH  (26)

5. Банк повинен мати спроможність придбати різні цінні папери:

k
2

kk
1 DYD  (27)

6. Усі змінні повинні бути додатні:
0X;0X kij  (28)

У математичній моделі були використані такі позначення:
Xj — величина наданих кредитів j-го виду;
Хk — величина інвестицій в цінні папери k-го виду;
Xij — величина наданих кредитів за і-м сектором економіки j-го виду;
Сj — дохід на 1 грн. наданих кредитів j-го виду;
Сk — дохід на 1 грн. інвестицій в k-го виду цінний папір;
n — кількість видів кредитів;
j — порядковий номер виду кредитів;
і — порядковий номер виду секторів економіки;
k — порядковий номер виду цінного паперу;
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Q — загальна сума банківських ресурсів, що може бути використана для кредитно-інвестиційної
діяльності;

А — максимальний обсяг кредитів, що допускає банк у своєму кредитно-інвестиційному портфелі;
В — мінімальний обсяг кредитів, що допускає банк у своєму кредитно-інвестиційному портфелі;
G — максимальна сума інвестицій в цінні папери, що допускає банк при формуванні кредитно-

інвестиційного портфеля;
V — мінімальна сума інвестицій в цінні папери, що допускає банк при формуванні кредитно-

інвестиційного портфеля;
Н1іj, Н2іj — максимальна і мінімальна сума ресурсів для надання кредитів, що прогнозується за і-м

сектором економіки та j-м видом кредиту;
D1

k, D2
k– мінімальна і максимальна сума ресурсів для придбання k-го виду цінного паперу.

Оптимізаційні розрахунки за цією моделлю були зроблені на матеріалах Альфа-Банку (прогнозні
дані на 2011 р.) та були отримані наступні показники (табл. 2).

Таблиця 2
Результати реалізації економіко-математичної моделі при оптимізації

кредитно-інвестиційного портфеля Альфа-Банку (млн. грн.) *
По-
каз-
ники

Зміст
показника

Зна-
чення

По-
каз-
ники

Зміст
показника

Зна-
чення

Х1 Короткострокові кредити домо-
господарствам 1600 Х12 Довгострокові кредити іншим

фінансовим корпораціям 0

Х2 Середньострокові кредити до-
могосподарствам 2600 Х13 Короткострокові кредити сек-

тору державного управління 50

Х3 Довгострокові кредити домого-
сподарствам 2200 Х14 Середньострокові кредити сек-

тору державного управління 0

Х4 Короткострокові кредити нефі-
нансовим корпораціям 2800 Х15 Довгострокові кредити сектору

державного управління 0

Х5 Середньострокові кредити не-
фінансовим корпораціям 3000 Х16 Короткострокові кредити ін-

шим секторам економіки 100

Х6 Довгострокові кредити нефіна-
нсовим корпораціям 2700 Х17 Середньострокові кредити ін-

шим секторам економіки 50

Х7 Короткострокові кредити фі-
нансовим корпораціям 1200 Х18 Довгострокові кредити іншим

секторам економіки 0

Х8 Середньострокові кредити фі-
нансовим корпораціям 200 Х19 Інвестиції в акції 900

Х9 Довгострокові кредити фінан-
совим корпораціям 100 Х20 Інвестиції в облігації 700

Х10 Короткострокові кредити ін-
шим фінансовим корпораціям 500 Х3 Інвестиції в інші цінні папери 200

Х11 Середньострокові кредити ін-
шим фінансовим корпораціям 100 Z Дохід від формування кредит-

но-інвестиційного портфеля 3864

* Розраховано автором дисертації на основі використання програми MathCad

Здійсненні розрахунки за наведеною вище моделлю дали змогу встановити оптимальну пропор-
цію між кредитами та інвестиціями для окремого банку. Така пропорція складає для Альфа-Банку
90,5 : 9,5, тобто кредити у складі кредитно-інвестиційного портфеля повинні мати 90,5%, а інвес-
тиції в цінні папери 9,5%. За такою структурою кредитно-інвестиційного портфеля Альфа-Банк при
заданому рівні ризику може мати дохід у сумі 3864 млн. грн.

Запропонована економіко-математична модель дає змогу додатково здійснити заходи щодо вста-
новлення оптимального співвідношення між кредитами та інвестиціями у складі кредитно-інвести-
ційного портфеля банку. Наведена модель має наукове і практичне значення. З позиції науки наведе-
на модель дає поштовх для подальших наукових пошуків оптимізації співвідношення між кредита-
ми та інвестиціями у складі кредитно-інвестиційного портфеля. З позиції практики така модель дає
змогу реально встановити раціональне співвідношення між кредитами та інвестиціями у складі кре-
дитно-інвестиційного портфеля при заданих умовах господарювання.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження можливо сформулювати наступні висновки.
По-перше, переваги банківського кредитування чи інвестування залежать від різних умов та чин-

ників, які необхідно ураховувати під час прийняття рішення про надання кредитів або здійснення
інвестицій в цінні папери.
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По-друге, запропонований науковий підхід щодо визначення раціонального співвідношення бан-
ківського кредитування й інвестування дає змогу знайти таке співвідношення, яке відповідає потре-
бам практичної діяльності банківських установ.

По-третє, оптимальний кредитно-інвестиційний портфель банку може бути сформований лише
на основі використання економіко-математичної моделі та комп’ютерних розрахунків. При цьому
крім оптимальної структури кредитного й інвестиційного портфеля можливо отримати величину
доходу чи прибутку, який відповідає сформованому кредитно-інвестиційному портфелю при задано-
му рівню кредитного й інвестиційного ризику.

По-четверте, у подальших дослідженнях є необхідність розв’язати питання щодо підвищення рівня
управління кредитно-інвестиційним портфелем банку.
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УДК 336.71

О СТРУКТУРЕ БАНКОВСКИХ РЕЗЕРВОВ
ПО РИСКАМ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Вожжов С.П., к.э.н., доцент, СевНТУ
Результаты исследования структуры резервов под операции кредитно-инвестиционного характе-

ра, с позиции их однородности и стабильности, рассматриваются как потенциальный источник рос-
та эффективности функционирования банковской системы, что позволило автору обосновать необ-
ходимость и вектор дальнейших исследований с целью его реализации.

Ключевые слова: банки, резервы, активы, структура, стабильность, эффективность.
ВВЕДЕНИЕ
Вопросы финансового состояния банков всегда были в центре внимания соответствующих регу-

лирующих органов. С наступлением современного финансового кризиса банковская система Украи-
ны оказалась в центре широкого круга проблем, связанных с ликвидностью, капитализацией, каче-
ством активов и прибыльностью, которые, корреспондируясь с реальным сектором экономики, при-
вели к депрессивным процессам в экономике. Одним из факторов, усугубляющих эти проблемы,
является существующий механизм формирования резервов под активные операции кредитно-инвес-
тиционного характера. Их величина в отечественной банковской системе уже превышает совокуп-
ный объем собственного капитала банков. При этом, в капитализации банков данные резервы не
участвуют, а относятся к валовым расходам, минимизируя финансовые результаты их деятельности.
Влияние резервов под активные операции проявляется и на ликвидности банковской системы, и на
ее ресурсогенерирующем потенциале, что подтверждает важность исследования особенностей их
функционального структурирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Резервы, независимо от сферы их применения, чрезвычайно важны в жизнедеятельности отдель-

ных субъектов и их систем, в том числе отдельных банков и банковских систем. При этом, они дол-
жны быть минимально-необходимыми по объему, мобильными и оптимально структурированными.
Научное обоснование структуры резервов позволяет осуществить размещение и управление их эле-
ментами наиболее рационально, а использование эффекта от их концентрации, при обеспечении
процессов вероятностного характера, — достичь максимального эффекта для системы в интересах
которой они создаются. Поэтому, исследование структуры резервов под активные операции, с целью
локализации их негативного влияния на эффективность банковской деятельности, является весьма
актуальной проблемой как в период стабильности, так и в условиях финансового кризиса.

Анализ последних публикаций показал, что решению проблем по выходу банковской системы
Украины из текущего финансового кризиса посвятили свои работы многие отечественные ученые:
О.Д. Вовчак, А.В. Дзюблюк, А.Я. Кузнецова, А.М. Мороз, В.И. Мищенко, С.В. Науменкова,
Т.С. Смовженко и др. Основное внимание авторами уделяется проблемам недостаточной капитали-
зации банков в условиях роста риска активов кредитно-инвестиционного характера, вызванного ухуд-
шением их качества, финансовой устойчивости и эффективности функционирования банковской си-
стемы в современных условиях. В связи с этим предлагаются различные меры, направленные на
рекапитализацию, реорганизацию, докапитализацию и ужесточение нормативных требований к ка-
честву и количеству капитала банковских учреждений. Однако, вопросы связанные с глубинными
процессами формирования резервов под активные операции, которые, наряду со страхующей функ-
цией, оказывают негативное воздействие на ликвидность и финансовые результаты деятельности
банковских учреждений, остаются еще не решенными и не достаточно изученными. Прежде всего,
это относится к ответу на вопрос о функциональной структуре резервов, величина которых в насто-
ящее время уже превышает сто пятьдесят миллиардов гривен. И, если она не однородна то, какие
функции свойственны ее элементам? Именно не владение закономерностями структурирования ре-
зервов под активные операции, в процессе их формирования, не позволяет в настоящее время утвер-
дительно ответить на вопрос о целесообразности и направлении совершенствования алгоритма их
формирования.

Целью статьи является исследование структуры резервов под активные операции банков, по кри-
терию стабильности, для выявления закономерностей, которые должны стать основой обоснования
необходимости и направления дальнейших исследований, направленных на нейтрализацию нега-
тивного влияния данных резервов на ликвидность и на результаты банковской деятельности. Это
позволит обеспечить стабильность банковской системы на более высоком уровне эффективности ее
функционирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Необходимость формирования резервов под активные операции банков обусловлена рисками,

присущими операциям кредитно-инвестиционного характера, и необходимостью возмещения воз-
можных потерь по ним. В соответствии с Положениями НБУ о формировании резервов по кредит-
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ным операциям и по операциям с ценными бумагами [1, 2], создание резервов под риски данных
операций — это признание расходов для отображения реального результата деятельности банка с
учетом ухудшения качества его активов или повышения рискованности операций. Поэтому, форми-
рование резервов под активные операции осуществляется посредством их отнесения к валовым рас-
ходам банков.

В 2009 г. расходы банков Украины по сравнению с 2007 г. увеличились в 2,95 раза, а доходы в 2,1
раза. При этом, резервы под активные операции увеличилась в 6 раз и, по состоянию на 01.01.2010 г.,
составили 122 433 млн. грн., а на 01.11.2010 г. — 150 981 млн. грн. В результате, убытки банковских
учреждений, по результатам 2009 г. составили 38 450 млн. грн. На этот год приходится наибольший
прирост величины резервов под активные операции банков, составивший 74020 млн. грн. Их удель-
ный вес в структуре расходов банков Украины достиг максимального, в период кризиса, значения
равного 40,8%. По состоянию на 01.11.2010 г. убытки банков снизились до уровня 10642 млн. грн.
Увеличение резервов под активные операции в докризисный период обусловлено ростом объема
операций кредитно-инвестиционного характера. В период кризиса определяющим фактором резко-
го роста величины резервов является снижение качества активов. При этом, удельный вес резервов в
структуре банковских расходов до кризиса и в период кризиса составлял в среднем 10% и 29,5%,
соответственно (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика приращения резервов под активные операции и их удельный вес в структуре расходов

банков Украины *
Дата на:Показатели 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.11.2010

Доходы, млн.
грн. 20072 27537 41645 68185 122580 142995 112042

Расходы, млн.
грн. 18809 25367 37501 61565 115276 181445 122684

Финансовый
результат,
млн. грн.

1263 2170 4144 6620 7304 -38450 -10642

Резервы под
активные опе-
рации, млн.
грн.

7250 9370 13289 20188 48409 122433 150981

Изменение
резервов в пе-
риоде (ΔР),
млн. грн.

— 2120 3919 6899 28221 74024 28548

Удельный вес
приращенных
резервов в
структуре
расходов, %

— 8,36 10,45 11,21 24,48 40,80 23,27

* Составлено и рассчитано по данным [3].
В том случае, когда в отчетном периоде происходит увеличение активов кредитно-инвестицион-

ного характера и (или) ухудшение их качества, банк включает сумму приращения резервов к вало-
вым расходам. Одновременно с этим, налоговым кодексом Украины [4] предусмотрено, что в случае,
если по результатам отчетного периода совокупный размер резервов, сформированных в соответ-
ствии с упомянутыми Положениями НБУ, уменьшился в результате погашения активов или улучше-
ния их качества, то избыточная сумма резервов, которая ранее была включена в расходы, направляет-
ся на увеличение его дохода. При этом, безнадежная задолженность по операциям кредитно-инвес-
тиционного характера списывается за счет сформированных резервов, что так же ведет к уменьше-
нию их величины.

В период, предшествовавший началу финансового кризиса, происходил рост как активов кредит-
но-инвестиционного характера, так и величины резервов по ним. Однако, темпы роста активов опе-
режали темпы роста резервов. Поэтому, общий уровень резервов под активные операции, относи-
тельно объема активов кредитно-инвестиционного характера в банках Украины, в докризисный пери-
од постепенно снижался с 6,9 % по состоянию на 01.01.2005 г., до 3,9% по состоянию на 01.01.2008 г.,
а при наступлении финансового кризиса — резко увеличился с 3,9% до 17,7%, что представлено на
рис. 1.

Резервы, сформированные в соответствии с Положениями [1, 2], предназначены для компенсации
возможных потерь по кредитным операциям и операциям с ценными бумагами. Поэтому, их объем,
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Рис. 1. Динамика уровня резервов под активные операции, относительно объема активов кредит-
но-инвестиционного характера, в банках Украины.
характеризуя величину возможных потерь, соответствует уровню риска активов в абсолютном выра-
жении, а отношение величины резервов к объему соответствующих активов — вероятность потерь
или уровень риска в процентах. Учитывая это, банки должны были бы ежегодно производить списа-
ние безнадежных активов на сумму, адекватную сформированному резерву. Однако, этого не проис-
ходит. Обусловлено это тем, что в процессе своей деятельности банки постоянно наращивают объе-
мы активно-пассивных операций, идет непрерывный процесс формирования и размещения ресур-
сов в доходные активы, их погашение и т.п. При этом, объем резервов под активные операции посто-
янно растет. Одновременно, происходит процесс «оседания» части резервов до определенного ми-
нимального (неснижаемого) уровня.

Уровень резервов под активные операции банков в Украине не опускался ниже 3,9 % от объема
активов кредитно-инвестиционного характера. Это подтверждает, ранее сделанное предположение о
том, что структура данных резервов, по своей стабильности, не однородна. Она имеет ярко выражен-
ные признаки переменной и неснижаемой (стабильной) составляющей (см. рис. 2). Наличие такой
стабильной части (Rstab) в структуре резервов под активные операции банков объясняется природой
данных резервов и постоянным наличием в банках мотивации их увеличения.

В периоды стабильности прирост резервов под активные операции банков происходит преиму-
щественно за счет прироста объемов активов кредитно-инвестиционного характера, а в периоды
кризисных явлений — прежде всего, за счет ухудшения их качества, что подтверждается графиком,
представленным на рис. 2. Поэтому, даже снижение объема активов кредитно-инвестиционного ха-
рактера в период кризиса, более чем на 20 млрд. грн., не привело к уменьшению объема резервов под
активные операции. Примечательно и то, что величина стабильной части резервов при этом адекват-
но уменьшилась, так как ее величина, в абсолютном выражении, функционально зависит от объема
активов кредитно-инвестиционного характера (см. рис. 2). Это свидетельствует о том, что величина
стабильной части резервов (Rstab) под активные операции банков является показателем адекватно-
чувствительным к изменению объема соответствующих активов, чего нельзя сказать об общей вели-
чине резервов под активные операции или о ее динамической части, которая в любой момент време-
ни определяется как разница между общей величиной резервов и их стабильной части. Это отличие
стабильной части резервов от их динамической составляющей является весьма значимым в обосно-
вании неоднородности структуры резервов под активные операции и ее характеристике. На рис. 2
динамическая часть резервов расположена между кривой резервов под активные операции и кривой
стабильной части резервов Rstab.

Масштаб и значимость выделенной в общем объеме резервов стабильной части резервов под
активные операции банков наглядно иллюстрируются графическим материалом, представленным
на рис. 3.

На рис. 4 представлена динамика общих резервов под активные операции банков и их стабильной
части (3,9% от суммы портфелей кредитов и ценных бумаг) в банковской системе Украины. Следует
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уточнить, что стабильную часть данных резервов необходимо фиксировать в процентах от объема
соответствующих активов. Это позволяет оценить ее функциональную связь с масштабом и динами-
кой операций банка кредитно-инвестиционного характера, а так же — определить величину ста-
бильной части в определенный момент времени.

Стабильная часть резервов не используется банком на покрытие убытков, при списании безна-
дежных активов, на протяжении всего периода функционирования банков и обладает качествами
аналогичными резерву создаваемому под стандартную кредитную задолженность, которая форми-
руется за счет прибыли и учитывается при расчете регулятивного капитала банков. Следует отме-
тить, что величина резервов под кредитные операции банков по стандартной задолженности несопо-
ставимо мала по сравнению со стабильной частью банковских резервов под активные операции.
Поэтому отождествлять их по величине и значимости экономически не корректно. В настоящее вре-
мя стабильная часть резервов под активные операции в отечественных банках составляет около 32
млрд. грн. и, по мере роста объемов данных активов, при выходе из кризиса, ее величина будет
постоянно увеличиваеться.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования установлено, что структура резервов по рискам актив-

ных операций, по функциональному признаку стабильности, не однородна: одна часть, динамичес-
кая, выполняет роль буфера при списании безнадежной задолженности, изменении качества активов
и их объема, адекватно реагируя на эти изменения, а другая, стабильная (неснижаемая), часть вы-
полняет роль основы на которой формируется динамическая составляющая резервов. Произведен-
ная идентификация стабильной части резервов позволяет выделить ее в общем объеме банковских
резервов под активные операции. Это дает основанием говорить о возможности использования ста-
бильной части резервов в, в перспективе, ресурсогенерирующих процессах банковской системы.
Для этого необходимо произвести комплекс дополнительных исследований с целью определения
степени негативного влияния резервов под активные операции банков на ликвидность банковской
системы, ее ресурсогенерирующий потенциал и эффективность капитализации за счет внутренних
источников.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ УКРАЇНИ

Коваль С.Л., к.е.н., доцент, ТНЕУ
Досліджено поняття «фінанси банківських установ». Проаналізовано динаміку фінансових ре-

сурсів, доходів та витрат вітчизняної банківської системи. Запропоновано заходи вдосконалення
функціонування фінансів банківських установ.

Ключові слова: фінанси, банківські установи, фінансові ресурси, власний капітал, зобов’язання
банку, доходи, витрати, фінансовий результат діяльності.

ВСТУП
Надійна банківська система є важливою умовою забезпечення фінансової стабільності держави,

сталого економічного розвитку та загального добробуту, оскільки вона забезпечує рух фінансових
ресурсів, без яких функціонування ринкового господарства неможливе. Виступаючи посередниками
у перерозподілі капіталів шляхом трансформації тимчасово вільних коштів у інвестиції, банки істот-
но підвищують загальну ефективність виробництва. Фінанси банківських установ повинні сприяти
мобілізації достатнього обсягу фінансових ресурсів, отриманню доходів, здійсненню обґрунтованих
витрат, що є необхідною умовою стабільної діяльності банку.

Фінансові аспекти розвитку банківської діяльності знайшли своє відображення у працях як зарубіж-
них вчених та практиків банківської справи, зокрема західних — Е. Долана, Дж. Кейнса, І. Фішера,
М. Фрідмана, Б.Бєрмана, Дж. Сінкі, П. Роуза; російських — Л. Батракової, Н. Куніциної, І. Ларіонової,
Ю. Масленчикова, так і вітчизняних науковців — М. Алексеєнко, З. Васильченко, А. Вожжова, А. Гера-
симовича, О. Дзюблюка, В. Міщенка, А. Мороза, А. Пересади, Л. Примостки, Н. Шелудько.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Хоча наукові напрацювання є доволі значними, зміна економічної ситуації породжує нові пробле-

ми, пов’язані з реалізацією фінансових відносин, тому окремі питання функціонування фінансів бан-
ківських установ потребують подальшого дослідження з урахуванням специфіки сучасних умов.
Метою статті є дослідження особливостей функціонування фінансів банківських установ в умовах
стабілізації макроекономічного розвитку України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідження поняття «фінанси банківських установ» потребує осмислення основних категорій.

Термін «фінанси банківських установ» поєднує два поняття: «фінанси» і «банк». Фінанси — це кате-
горія, яка не залежить від суб’єктів фінансових відносин і відображає об’єктивні закономірності
розвитку економічних процесів і охоплює різноманітні обмінно-розподільні відносини, які проявля-
ються у різноманітних грошових потоках. Категорія «фінанси» є складною та багатогранною і уособ-
лює економічні відносини, пов’язані з розподілом і перерозподілом ВВП, з метою формування фінан-
сових ресурсів та створення фондів грошових коштів і їхнього використання для забезпечення соці-
ально-економічного розвитку суспільства [1, с. 19].

Банки можна розглядати з двох боків: з одного боку, вони виступають як суб’єкти господарюван-
ня, які для забезпечення діяльності володіють відповідними фінансовими ресурсами, а з іншого —
як фінансові інститути, що беруть участь у перерозподілі вільних фінансових ресурсів. Тому, при
дослідженні поняття «фінанси банківських установ» необхідно враховувати особливості їхньої діяль-
ності. Загалом діяльність банків ґрунтується на таких принципах: повна господарська та юридична
відокремленість, самоокупність та самофінансування, прибутковість, фінансова відповідальність.

Для банків характерний особливий вид підприємницької діяльності, пов’язаний з рухом позичко-
вих капіталів, їхньою мобілізацією і розподілом. В умовах ринкової економіки та конкурентної бо-
ротьби за клієнтуру особливого значення для банків набуває можливість надання широкого спектра
фінансових послуг. Так, сучасні банки не обмежують свою діяльність акумуляцією коштів і надан-
ням кредитів. Банківські установи забезпечують здійснення розрахунків за допомогою електронних
систем, здійснюють управління фінансами та власністю за дорученням клієнтів, надають лізингові,
брокерські й інші послуги.

Банківські установи як специфічні підприємства продукують особливий фінансовий продукт, який
відрізняється від продукції матеріальної сфери, надають різноманітні послуги клієнтам. Основною
фінансовою послугою є надання кредиту, який виступає у ролі позичкового капіталу, тобто грошові
кошти мають повернутися з відсотками. Хоча банки не створюють грошові потоки, а лише беруть
участь у перерозподілі тимчасово вільних коштів і опосередковують розподільчі та перерозподільчі
процеси, основна їхня функція полягає у забезпеченні участі у ринковій економіці інших учасників
ринку — підприємств промисловості, торгівлі, установ небанківського фінансового сектору, насе-
лення — через їхні фінансові потоки.

Вважаємо, що головне призначення банку полягає в акумулюванні тимчасово вільних грошових
коштів та наданні їх у кредит. Саме тому банк виступає як комерційне підприємство, яке надає по-
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слуги своїм клієнтам-вкладникам — з одного боку, а позичальникам — з іншого, отримуючи при
цьому дохід за рахунок відсотків та комісійних винагород за надані послуги клієнтам. Тому основ-
ною функцією банку є посередництво між кредиторами і позичальниками, між постачальниками та
платниками, між клієнтами і банком при наданні інших послуг. Консолідуючою ланкою у таких
випадках виступає банк-посередник, який забезпечує можливість задоволення потреб з урахуванням
попиту і пропозиції. Акумулюючи значні фінансові ресурси, банк може задовольнити потреби бага-
тьох позичальників, надавши кредити на різні строки й на різних умовах. Виступаючи у ролі посе-
редника, банк забезпечує зниження ризику індивідуальних інвесторів у питанні майбутніх доходів і
втрат. Приймаючи вклади, банк здійснює перерозподіл залучених коштів, забезпечуючи цим власні
доходи, доходи вкладників і сприяючи, таким чином, розміщенню фінансових ресурсів в економіці.

За характером діяльності банк має спільні риси з торговельною організацією: він купує і продає
фінансові ресурси, сприяє обміну товарами. Однак при цьому банк відрізняється від торговельної
організації своєю суттю — можливістю здійснювати операції кредитування суб’єктів господарюван-
ня. До того ж при здійсненні торговельної операції товар змінює свого власника, а при наданні кре-
диту власником залишається банк.

Специфіка фінансів банківських установ визначається особливостями діяльності та місцем банків
у системі ринкових відносин. По-перше, у процесі надання банківських послуг і одержання прибут-
ку домінує рух фінансових ресурсів, як правило, у формі залучених клієнтських коштів. Для сфери
матеріального виробництва характерна обернена практика: рух фінансових ресурсів виконує допо-
міжну функцію порівняно з виробничою діяльністю. По-друге, банк — це розрахунковий центр,
оператор і посередник у фінансових операціях інших економічних агентів, що веде до багатоканальної
участі банку в роботі значної кількості підприємств різних галузей і форм власності. Таким чином,
залежність банку від клієнтської бази є доволі висока, що є причиною підвищеного ризику банківської
діяльності. По-третє, банки переважно працюють на залучених фінансових ресурсах, тоді як підпри-
ємство працює на власних коштах, звертаючись за потреби в установи банків за кредитом.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо стверджувати, що фінанси банківських установ відобра-
жають економічні відносини, пов’язані з формуванням фінансових ресурсів (власного капіталу та
зобов’язань), отриманням доходів та здійсненням витрат банків.

Фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин. Проаналізуємо динаміку дже-
рел фінансових ресурсів вітчизняних банків (див. табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка та склад фінансових ресурсів банків України за 2005–2010 рр.*

Показники 01.01.2006
р.

01.01.2007
р.

01.01.2008
р.

01.01.2009
р.

01.01.2010
р.

01.12.2010
р.

Фінансові ресурси
(млн. грн.) 213878 340179 599396 926086 880302 942280

Власний капітал ба-
нків (млн. грн.) 25451 42566 69578 119263 115175 134405

Зобов’язання банків
(млн. грн.) 188245 297613 529818 806823 765127 807875

Темп приросту фі-
нансових ресурсів, % — 59 76 56 -5 7,0

Темп приросту влас-
ного капіталу, % — 67 63 71 -3 16,7

Темп приросту зо-
бов’язань, % — 58 78 52 -5 5,6

Як видно із даних, представлених у табл. 1, упродовж 2006-2008 рр. спостерігалося істотне зрос-
тання фінансових ресурсів банківських установ України.

Так, фінансові ресурси банків України зросли від 213,9 млрд. грн. на 01.01.2006 р. до 926,1 млрд.
грн. на 01.01.2009 р. Впродовж 2006–2008 рр. спостерігаємо позитивну тенденцію показника приро-
сту фінансових ресурсів, яких за результатами діяльності 2006 р. становив 59%, за 2007 р. — 76%, за
2008 р. — 56%. Фінансово-економічна криза негативно вплинула на обсяг фінансових ресурсів і
призвела до зниження їх обсягу на початок 2010 р. до рівня 880,3 млрд. грн., при цьому показник
приросту фінансових ресурсів набув від’ємного значення (-5%). Аналогічні тенденції спостерігаємо
і у динаміці власного капіталу та зобов’язань банків України: зростання впродовж 2006–2008 рр. та
зниження обсягу у 2009 р. Відплив коштів із банківських установ пов’язаний із виникненням паніки
серед клієнтів, зростанням недовіри населення до вітчизняної банківської системи та зниженням
рівня доходів громадян та суб’єктів господарювання.

Впродовж 2010 р. вітчизняним банкам вдалося наростити фінансові ресурси до рівня 942,3 млрд.
грн. На цьому етапі поліпшенню ситуації сприяло зростання власного капіталу за рахунок внесення
коштів акціонерами. Рівень капіталізації підвищився також у зв’язку з виконанням банками програм

* Складено та розраховано за: [2].
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капіталізації за результатами проведеного діагностичного обстеження аудиторськими компаніями. В
Україні вперше було проведено капіталізацію трьох банків за участі держави (Укргазбанк, Родовід-
банк, «Київ») [3]. Покращення економічної ситуації в державі, поступове відновлення довіри до банків
з боку вкладників, забезпечили зростання обсягу залучених коштів.

Рух фінансових ресурсів характеризується різноманітними вхідними та вихідними грошовими
потоками, що опосередковують діяльність банківських установ. Особливого значення у функціону-
ванні фінансів банківських установ набуває їх форма вияву: доходи та витрати (табл. 2).

Таблиця 2
Аналіз доходів, витрат та фінансового результату діяльності банківських

установ України за 2005–2009 рр. *

Показники 01.01.2006
р.

01.01.2007
р.

01.01.2008
р.

01.01.2009
р.

01.01.2010
р.

01.12.2010
р.

Доходи, млн. грн. 27537 42995 68185 122580 141645 123102
Витрати, млн.
грн. 25367 37501 61565 115276 181445 132540

Результат діяль-
ності, млн. грн. 2170 4144 6620 7304 -38450 -9438

* Складено та розраховано за: [2].

Як свідчать показники табл. 2, упродовж 2005–2008 рр. доходи, витрати і прибуток банківських
установ України зростали. Так, доходи банківської системи за 2005–2010 рр. зросли від 27,5 до 123,1
млрд. грн., витрати — від 25,4 до 132,5 млрд. грн. Впродовж 2005–2008 рр. прибуток банківської
системи України стрімко зростав: за результатами 2005 р. прибуток банків становив 2,2 млрд. грн.;
впродовж 2006 р. він зріс майже у 2 рази порівняно з попереднім роком і склав 4,1 млрд. грн. Впро-
довж 2007 р. прибуток банків продовжував зростати і станом на 1 січня 2008 р. становив 6,6 млрд.
грн. Фінансово вдалим для вітчизняних банків був 2008 р.: прибуток на початок 2009 р. досягнув
рівня 7,3 млрд. грн.

Фінансова криза негативно позначилась на результатах діяльності вітчизняних банківських уста-
нов: станом на 01.01.2010 р. зафіксовано збиток в обсязі 38,5 млрд. грн., за результатами 11 місяців
2010 р. вітчизняними банками отримано негативний фінансовий результат — 9,4 млрд. грн. Однією
із причин збиткової діяльності банківських установ є різке зменшення кредитних операцій, пов’яза-
не із зростанням ризиків і погіршення платоспроможності населення (підвищення рівня безробіття,
зниження заробітної плати та інших доходів). З іншого боку, погіршення якості банківських активів
(збільшення обсягів проблемних кредитів) зумовило значні відрахування у резерви за активними
операціями, що спричинило збиткову діяльність багатьох банків та банківської системи загалом.
Скорочення адміністративних витрат виявилося недостатнім для покриття збільшення відрахувань у
резерви для відшкодування можливих втрат за активними операціями і спричинили збитки [3].

Хоча у 2010 р. вітчизняним банкам ще не вдалося забезпечити позитивний фінансовий результат,
однак намітився певний перелом тенденцій. Покращення ситуації досягнуто завдяки таким заходам:
оптимізації кредитного портфеля, розширення асортименту послуг, кредитній підтримці банків На-
ціональним банком України, виконанням програм фінансового оздоровлення, посиленням моніто-
рингу за банками, які мали нестійке фінансове становище, шляхом призначення кураторів i тимчасо-
вих адміністраторів.

ВИСНОВКИ
Особливості фінансів банківських установ визначаються специфікою діяльності, оскільки банки

одночасно виступають як суб’єкти господарювання та фінансові посередники. При цьому, під фінан-
сами банківських установ слід розуміти економічні відносини, пов’язані з формуванням фінансових
ресурсів (власного капіталу та зобов’язань), отриманням доходів та здійсненням витрат банків.

У процесі аналізу виявлено негативні тенденції зниження обсягу фінансових ресурсів банків-
ських установ та отримання збитків, пов’язаних із фінансовою кризою. У 2010 р. вітчизняним бан-
кам вдалось наростити ресурсну базу як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок додаткового
залучення коштів фізичних та юридичних осіб.

З метою покращення функціонування фінансів банківських установ доцільно здійснювати вива-
жену фінансову політику, спрямовану на формування, утримання та розширення клієнтської бази,
здатну оперативно реагувати на потреби економіки. Зокрема, банківським установам варто акценту-
вати увагу на:

 розширення асортименту банківських продуктів, надання клієнтам альтернативних депозитних
або інших продуктів;

 пропонування різноманітних карткових продуктів, здатних задовольнити найвимогливіші по-
треби клієнтів;

 розроблення програми лояльності як для нових, так і для існуючих вкладників, впровадження
комплексного обслуговування клієнтів;
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 забезпечення якісного рівня обслуговування висококваліфікованим персоналом, здійснення ро-
з’яснювальної роботу серед клієнтів;

 проведення опитування населення щодо послуг, які надаються;
 розроблення заходів спрямованих на вдосконалення систем управління ризиками, передбачення

планів дій на випадок непередбачених ситуацій.
Запропоновані заходи забезпечать задоволення потреб клієнтів у банківських послугах, поліпшення

якості обслуговування і розвиток фінансів банку в умовах макроекономічної стабілізації України.
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РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Жерновая Э.В., ст. препод., ТЭГУ
Проанализирована динамика инвестиционной активности в Украине за последние годы и ее вли-

яние на воспроизводство основного капитала в целом и в регионах. Разработаны и апробированы
критерии оценки достаточности инвестиционных вложений в экономику региона с точки зрения
обеспечения воспроизводства основного капитала.

Ключевые слова: износ основного капитала, воспроизводство основного капитала, инвестицион-
ное обеспечение, критерии достаточности инвестиций.

ВВЕДЕНИЕ
Задача управления инвестиционными процессами на региональном уровне требует осуществле-

ния точной и всесторонней оценки степени инвестиционной активности в том или ином регионе и ее
достаточности для обеспечения сбалансированного развития экономики и, в том числе, обеспечения
воспроизводства основного капитала этого региона. Современная методология исследования регио-
нальных инвестиционных процессов, используемая отечественным Госкомстатом [1], а также пред-
ставленная в учебных пособиях [2, 3, 4], в основном, предполагает рассмотрение динамики объемов
произведенных инвестиционных вложений в разрезе их источников, направлений, вычисление тем-
пов роста, прироста и анализ взаимосвязи этих показателей с индикаторами регионального разви-
тия. Однако, данный подход к анализу не дает полного ответа на вопрос о достаточности уровня
инвестиционных вложений для того или иного региона.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ динамики инвестиционной активности в Украине за последние

годы и ее влияние на воспроизводство основного капитала экономики в целом и ее регионов, разра-
ботать и апробировать критерии оценки достаточности инвестиционных вложений в экономику ре-
гионов с точки зрения обеспечения воспроизводства основного капитала.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За последние годы в Украине сформирована определенная институционная база для привлечения

и освоения инвестиций. Основными ее элементами со стороны государства являются Государствен-
ное агентство Украины по инвестициям и инновациям, подведомственные ему сеть региональных
центров инвестиций и развития, Украинский центр содействия иностранному инвестированию, Го-
сударственное инновационное финансово-кредитное учреждение, Национальный центр внедрения
отраслевых инновационных программ, а также ряд нормативно-правовых документов регламенти-
рующих и стимулирующих инвестиционную деятельность в Украине. Все это в целом обеспечивало
положительную динамику инвестиционных процессов практически до середины 2008 года — нача-
ла всемирного финансового кризиса.

В течение 2002-2008 годов ежегодные объемы капитальных инвестиционных вложений в эконо-
мику Украины увеличились в 5,8 раза, что в сравнении с уровнем инфляции за данный период (около
112%) свидетельствует о реальной активизации инвестиционных процессов. В среднем за данный
период ежегодные темпы прироста капитальных инвестиций составляли 34,7%. Положительной также
была динамика привлечения прямых иностранных инвестиций. За период с 2002 по 2008 годы сред-
ний темп их прироста в экономике Украины составлял 39,3%, а в отдельные годы наблюдался почти
двойной рост их объема. Так, например, в 2005 году величина прироста прямых иностранных инве-
стиций составила 96%.

Однако, анализ динамики уровня изношенности основного капитала в Украине и уровня его об-
новления (рис. 1) показал, что, несмотря на серьезное увеличение объемов инвестиций в 2002-2008
годах их следует признать недостаточными для обеспечения даже нормального воспроизводства ос-
новного капитала нашей экономики. Уровень износа основного капитала (отношение накопленного
износа к его первоначальной стоимости) неуклонно увеличивался и за анализируемый период вырос
с 47,2% до 61,2%. Спад инвестиционной активности в период финансового кризиса еще более уве-
личил изношенность основного капитала — ее уровень достиг 70,4% к середине 2010 года.

Уровень обновления основного капитала (отношение суммы инвестиций в основной капитал к
его первоначальной стоимости на конец периода) следует признать недостаточным для его нормаль-
ного воспроизводства. Даже в самый благополучный 2007 год он составлял 9,2%, что, при условии
его постоянного поддержания, обеспечило бы обновление величины основных средств этого перио-
да в течение 11 лет. Такая скорость обновления является недостаточной для обеспечения роста оте-
чественной экономики.
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Рис. 1. Динамика уровней износа и обновления основного капитала в экономике Украины в 2002-
2010 (1-е полугодие) годах

Анализ динамики изношенности основного капитала по регионам Украины (рис. 2) свидетель-
ствует о практически повсеместном ухудшении ситуации. В течение 2002-2008 годов значительно
расширилась группа регионов с наибольшим уровнем изношенности: с 2 регионов до 12. Вместе с
тем, группа относительно благополучных регионов сократилась с 16 до 8.

Только в 6 регионах произошло снижение изношенности основного капитала: Черновицкая. Чер-
ниговская, Тернопольская, Киевская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Примечательно,
что данные области, кроме Киевской, не находятся среди лидеров по объемам инвестиций и финан-
совым результатам, однако процесс воспроизводства основных средств в них налажен лучше, чем в
других регионах.

Наибольший регресс наблюдается у Харьковской области, которая в 2002 году располагалась в
наименее проблемной группе с наименьшим уровнем износа 40,8%, а в 2008 году занимает первое
место в наиболее проблемной группе с уровнем износа в 81,8% (рис. 3).

Наибольший прогресс у Киевской области, которая с 2002 года сумела сократить уровень изно-
шенности своих основных средств с 41,0% до 37,2%.

В подавляющем большинстве областей изношенность основных средств возросла, т.е. в них не
происходит адекватной замены изношенных элементов основного капитала и, следовательно, спрос
на инвестиционные ресурсы высок.

В сложившейся ситуации важна роль государства в оценке и регулировании региональных инве-
стиционных процессов, которое может проявляться в определении приоритетных регионов в плане
направления бюджетных ресурсов на инвестирование, либо использования различных методов сти-
мулирования инвестиций.

Важным направлением развития инструментов государственного регулирования региональных
инвестиционных процессов является развитие аналитического инструментария. В частности, разра-
ботка критериев определения достаточности осуществляемых инвестиций с точки зрения обеспече-
ния воспроизводства основного капитала и позитивной динамики экономического развития эконо-
мики региона. Анализ региональных инвестиционных процессов в Украине показал, что уровень
осуществляемых в них инвестиционных вложений не соответствовал требуемому объему. Следова-
тельно, для своевременного выявления таких ситуаций и осуществления регулирующего воздей-
ствия органы государственного управления экономикой должны быть «вооружены» критериями оп-
ределяющими степень достаточности инвестиционных вложений в экономику региона.

Данные критерии должны отвечать следующим требованиям:
1) осуществлять сравнение фактического уровня инвестиций в регионе с их необходимым уровнем;
2) иметь сопоставимый вид для обеспечения возможности их корректного сравнения по регио-

нам и в динамике;
3) должны учитывать существующую структуру основного капитала региона и его состояние в

анализируемом периоде;
4) должны учитывать динамику экономического развития региона.
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Рис. 2. Изменение уровня износа основного капитала в регионах Украины в 2002 и 2008 годах
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Основной проблемой при расчете такого критерия является определение требуемого уровня ин-
вестиционных вложений в регионе. Для этого необходимо отталкиваться от существующей структу-
ры основного капитала и используемых норм его амортизации. В качестве таковых можно использо-
вать рекомендуемые отечественным законодательством (закон Украины о Налогообложении прибы-
ли предприятия) нормы налоговой амортизации.

В налоговом учете основные фонды распределены по четырем группам:
 группа 1 — здания, сооружения, их структурные компоненты и передаточные устройства, в том

числе жилые дома и их части (квартиры и места общего пользования), стоимость капитального улуч-
шения земли;

 группа 2 — автомобильный транспорт и узлы (запасные части) к нему; мебель; бытовые элект-
ронные, оптические, электромеханические приспособления и инструменты, прочее конторское (офис-
ное) оборудование, приспособления и принадлежности к ним;

 группа 3 — какие-либо другие фонды, не включенные в группы 1, 2 и 4;
 группа 4 — электронно-вычислительные машины, другие машины для автоматической обра-

ботки информации, их программное обеспечение, связанные с ним средства считывания или печати
информации, прочие информационные системы, телефоны (в том числе сотовые), микрофоны и ра-
ции, стоимость которых превышает стоимость малоценных товаров (предметов).

Нормы амортизации определены в процентах в целом для группы и пообъектный учет амортиза-
ции осуществляется только по объектам основных фондов, относящимся к 1-й группе. Для каждой
из групп основных фондов (средств) установлена своя квартальная норма амортизации в процентах
к их балансовой стоимости на начало отчетного (налогового) периода, соответственно годовая нор-
ма составит:

группа 1 — 2,0%  4 = 8%; группа 2 — 10,0%  4 = 40%;
группа 3 — 6,0%  4 = 24%; группа 4 — 15,0%  4 = 60%.
На основе данных норм мы рекомендуем рассчитать средневзвешенную по стоимости основных

средств региона норму ( A%N ) которая и составит требуемую годовую норму амортизации основ-
ных средств региона. На базе среднестатистического распределения основных средств по видам (груп-
пам) в различных отраслях и их структуры по видам экономической деятельности в Украине нами
была определена их средневзвешенная структура. Так в среднем по регионам Украины доля основ-
ных средств 1-й группы составляет 66%, 2-й — 20%, 3-й — 12% и 4-й — 2%. Следовательно, средне-
взвешенная годовая норма амортизации, с учетом норм амортизации по вышеперечисленным груп-
пам, составляет 17,4%. При этом средневзвешенный цикл воспроизводства основного капитала со-
ставит 100 / A%N или 5,8 года.

Отталкиваясь от этой нормы амортизации и среднегодовой стоимости основных средств ( ОСS )
можно определить требуемый объем инвестиционных вложений в основной капитал, обеспечиваю-
щий его простое воспроизводство (Iп), т.е. поддержание объема и уровня изношенности на некото-
ром приемлемом уровне:

A%ОСп NSI  (1)
Кроме того, при определении требуемого объема инвестиций следует рассчитывать их размер с

учетом необходимых средств на восстановление основного капитала изношенного сверх нормы (Iв).
Для этого должны сопоставляться фактический уровень изношенности основного капитала (Киз% ) с
его средневзвешенной нормой ( A%N ) и в случае превышения первого над второй определяться до-
полнительная сумма инвестиций для его восстановления в течение средневзвешенного цикла вос-
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И наконец, требуемый уровень инвестиционных вложений региона должен учитывать эффект
инвестиционного акселератора (АI), т.е. увеличения потребности в инвестициях за счет увеличения
объемов производства (валового регионального продукта — ВРП) (IА):

IА = (ВРП1 – ВРП0) АI (3)
Инвестиционный акселератор рассчитывается как отношение прироста инвестиций за период к

приросту ВРП. Его значение необходимо рассчитывать по данным о динамике ВРП и инвестиций
региона в среднем за максимально длительный период, в течение которого экономические условия
были относительно стабильны. Т.е. регион не подвергался воздействию сильных долгосрочных вне-
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шних и внутренних факторов (кризисы мировой и национальной экономики, политические потрясе-
ния и прочие форс-мажорные обстоятельства не повторяющиеся регулярно).

Таким образом, сопоставление вышеперечисленных компонентов потребности в инвестициях
региона с их фактическим уровнем (IФ) позволяет вычислить ряд аналитических показателей, отве-
чающих на вопрос о достаточности размеров инвестиционных вложений в том или ином регионе.

Первый показатель мы предлагаем назвать коэффициент инвестиционного обеспечения простого
воспроизводства основного капитала региона:

П

Ф
ПВИО I

IК  (4)

Он характеризует степень обеспечения инвестиционными вложениями региона для поддержания
изношенности основного капитала на минимально достаточном уровне. Значение данного коэффи-
циента должно быть от 1 и выше.

Второй показатель мы предлагаем назвать коэффициент инвестиционного обеспечения нормаль-
ного воспроизводства основного капитала региона:
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Он характеризует степень обеспечения инвестиционными вложениями региона для поддержания
изношенности основного капитала на минимально достаточном уровне, и, в случае необходимости,
восстановления излишне изношенных основных средств. Значение данного коэффициента должно
быть от 1 и выше.

Еще один показатель мы предлагаем назвать коэффициент инвестиционного обеспечения расши-
ренного воспроизводства основного капитала региона:
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Он характеризует степень обеспечения инвестиционными вложениями региона для поддержания
изношенности основного капитала на минимально достаточном уровне, восстановления излишне
изношенных основных средств и расширения объемов основного капитала с учетом динамики раз-
вития экономики региона. Значение данного коэффициента в идеале также должно быть от 1 и выше.

Кроме данных показателей мы предлагаем определять расчетный период воспроизводства основ-
ного капитала при текущем уровне инвестиций, лет:
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Сравнение его значения с нормативным периодом (требуемым, с учетом структуры основного
капитала региона и норм амортизации его элементов) позволяет оценить, насколько воспроизвод-
ство основного капитала в регионе отстает или опережает его нормальный период.

Для проверки адекватности данных критериев нами были произведены расчеты для трех регио-
нов Украины в 2008 году, которые характеризовались различной динамикой изношенности основно-
го капитала (табл. 1).

 Киевская область — в последние годы и в данном периоде продемонстрировала сокращение
изношенности основных средств;

 Львовская область — в последние годы демонстрирует незначительные колебания в изношен-
ности основных средств, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения около значений 46-
48%, в данном периоде демонстрирует незначительные сокращение изношенности основных средств;

 Харьковская область — в последние годы и в данном периоде продемонстрировала значитель-
ное увеличение изношенности основных средств.

В результате, из данных таблицы видна полная адекватность предлагаемых нами критериев ситу-
ациям, сложившимся в данных регионах. Наибольшее значение коэффициента инвестиционного
обеспечения расширенного воспроизводства основного капитала наблюдается в Киевской области и
составляет 0,661. При этом величина фактических инвестиционных вложений полностью компенси-
рует требуемый объем инвестиций для простого воспроизводства основного капитала и частично —
для восстановления основных средств изношенных сверх нормы. Расчетный период воспроизвод-
ства основного капитала в этой области меньше, чем нормативный (5,8 года для среднеукраинской
нормы амортизации 17,4%). В результате в 2008 году уровень изношенности основных средств ре-
гиона за 2008 год сократился на 2,3%.

Во Львовской области значение коэффициента инвестиционного обеспечения расширенного вос-
производства основного капитала составляет 0,438. Фактическая величина инвестиционных вложе-
ний в основной капитал покрывает требуемый объем инвестиций для простого воспроизводства ос-
новного капитала на 67,3%. Расчетный период воспроизводства основного капитала больше норма-
тивного. В результате чего уровень изношенности основных средств региона за 2008 год увеличился
всего на 2,1%.
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Таблица 1
Расчет критериев инвестиционной обеспеченности воспроизводства основного капитала для

Киевской, Львовской и Харьковской областей

Наименование показателя Киевская
область

Львовская
область

Харьковская
область

Средняя стоимость ОС, млрд. грн. 86,0 92,5 280,5
Средневзвешенная норма амортизации, % 17,4 17,4 17,4
Требуемые инвестиции для простого воспроизводства
ОС (Iн), млрд. грн. 14,9 16,1 48,7
Фактический уровень износа ОС на начало года, % 39,5 46,3 64,3
Фактический уровень износа ОС на конец года, % 37,2 48,4 81,8
Требуемые инвестиции для восстановления изношен-
ных сверхнормы ОС (Iв), млрд. грн. 3,3 4,6 22,9
ВРП отчетного года, млрд. грн. 26,2 28 43,9
ВРП базисного года, млрд. грн. 35,7 35,5 59,4
Инвестиционный акселератор в среднем за 2005-2008 гг. 0,77 0,52 0,36
Требуемые инвестиции для компенсации инвестицион-
ного акселератора ОС (IА), млрд. грн. 7,3 3,9 5,5
Фактический уровень инвестиций в основной капитал,
млрд. грн. 16,9 10,8 11,8
Коэффициент инвестиционной обеспеченности простого
воспроизводства основного капитала региона (КИО ПВ) 1,132 0,673 0,242
Коэффициент инвестиционной обеспеченности нор-
мального воспроизводства основного капитала ре-
гиона (КИО НВ) 0,927 0,522 0,165
Коэффициент инвестиционной обеспеченности рас-
ширенного воспроизводства основного капитала
региона (КИО РВ) 0,661 0,438 0,153
Расчетный период воспроизводства основного ка-
питала (ТВ), лет 5,1 8,6 23,8

В Харьковской области значение коэффициента инвестиционного обеспечения расширенного
воспроизводства основного капитала составляет 0,142. Фактическая величина инвестиционных вло-
жений в основной капитал покрывает требуемый объем инвестиций для простого воспроизводства
основного капитала только на 24,2%. Расчетный период воспроизводства основного капитала значи-
тельно больше нормативного. В результате уровень изношенности основных средств региона за 2008
год увеличился на 17,5%.

При этом необходимо отметить, что нами использовалась средневзвешенная по Украине норма
амортизации основных средств (17,4%). Более точное определение этой нормы для каждого конк-
ретного региона и его использование в данных расчетах даст более точный и адекватный результат.

ВЫВОДЫ
Таким образом, используя коэффициенты инвестиционного обеспечения воспроизводства основ-

ного капитала региона, можно производить оценку уровня инвестиционной активности в регионе,
производить межрегиональные сравнения, а также разделять регионы на группы по данному показа-
телю и дифференцированно подходить к участию государства в инвестиционных процессах регио-
нов, в частности, в рамках государственных инвестиционных вложений, либо государственно-част-
ного партнерства.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на уточнение нормативных ставок амортиза-
ции различных групп основных средств, расчет средневзвешенных норм амортизации основных
средств по различным регионам, проведение классификации регионов по уровню инвестиционного
обеспечения воспроизводства их основного капитала и планирование мер государственного воздей-
ствия на активизацию инвестиций в различных регионах.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ
УДК 331.215.4

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА КОРПОРАЦІЙ

Куліш О.А., к.е.н., доцент, ДонНУ
Хімченко А.М., к.е.н., доцент, ДонНУ

У статті проаналізовано особливості стану і формування рівня життя населення України. Прове-
дено аналіз відповідності національних показників життєвого рівня міжнародним соціальним стан-
дартам ПРООН. Визначено роль держави та корпорацій у підвищенні рівня життя населення в сучас-
них економічних умовах.

Ключові слова: рівень життя населення, соціальні стандарти, державна соціальна політика,
мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум.

ВСТУП
Стратегічний курс України на побудову високорозвиненої держави, інтегрованої у світовий ри-

нок та європейський торговельний простір, передбачає орієнтацію на людські цінності, пріоритетність
досягнення соціальних цілей та приведення вітчизняних соціально-економічних стандартів життє-
діяльності до відповідності з міжнародними нормами. При цьому соціальні стандарти країни по-
винні характеризувати мінімальні соціальні норми, що гарантують гідну якість життя населення.
Але ознакою соціально спрямованої держави є не лише закріплення соціальних стандартів та га-
рантій у своїх нормативно-правових актах, а й виконання їх на практиці. Це питання особливо акту-
альним є для Україні, оскільки на сучасному етапі розвитку держава не здатна виконувати свої зобо-
в’язання перед суспільством. Отже, особливого значення набуває обґрунтування соціально-економіч-
ної політики держави, головною задачею якої є забезпечення належного і підвищення наявного рівня
життя населення країни.

Теоретичні та практичні положення щодо дослідження рівня та якості життя населення висвітле-
но у працях таких вітчизняних вчених, як Г. Волинського [1], Е. Лібанової [2], А. Колота [3], Т. Кір’я-
на, В. Мандибури, О. Мельниченка, О. Новікова, В. Онікієнко [4], М. Папієва, Д. Полозенко [5],
А. Реута [6], Л. Ткаченко, Черенько [7], А. Жуковської [8] та ін. Разом з тим, враховуючи сучасний
кризовий стан економіки України та значне погіршення якості життя населення питання подолання
бідності потребує додаткового дослідження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є аналіз статистичних даних з питань демографічної ситуації та рівня забезпечення

населення України, дослідження тенденцій розвитку та особливостей формування рівня життя, вияв-
лення основних проблем життєзабезпечення населення України та розробка шляхів їх вирішення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Соціально-економічна категорія «рівень життя населення» використовується в науковій літера-

турі і нормативно-господарських документах для характеристики ступеня задоволення фізичних,
духовних і соціальних потреб людей у суспільстві, служить важливим критерієм при виборі напрямків
і пріоритетів економічної і соціальної політики держави. Життєвий рівень населення залежить, з
одного боку, від способу виробництва, який характеризується відносинами власності, рівнем розвит-
ку матеріальної бази суспільства, сфери послуг та суспільною продуктивністю праці, а з іншого —
від способу життя, що визначається загальними проявами життєдіяльності людини, а саме складом і
величиною потреб у різних життєвих благах та можливістю їхнього задоволення, виходячи з пропо-
зицій на ринку товарів і послуг та реальних доходів людей.

У міжнародній практиці особливої уваги заслуговує система соціальних стандартів рівня життя
населення, яка використовується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) для
міжнародного порівняння рівня життя. При цьому залежно від мети їх встановлення стандарти по-
діляються на такі, що використовуються для розрахунку індексу розвитку людського потенціалу —
ІРЛП (який з 1990 р. використовується ПРООН в щорічному Докладі про розвиток людини), та на
стандарти, що використовуються для аналізу і прогнозування соціально-політичної ситуації в країні.
Як свідчать дані таблиці 1, в Україні у 2009 р. 8 з 14 національних показників рівня життя населення
відповідали встановленим стандартам ООН. Разом з тим, аналіз окремих показників необхідно про-
водити у взаємозв’язку з іншими, а також у порівнянні з показниками інших країн.

Одним із ключових індикаторів життєзабезпечення, що оцінює потенціал усього населення (рівень
фізичного й психічного здоров’я, рівень освіти, кваліфікації та ін.), є показник середньої тривалості
життя, який за даними Держкомстату України у 2009 р. становив 69,3 роки (для порівняння: у 2000 р.
— 68 років, у 2005 р. — 68,1 роки) [10]. Тобто цей показник знаходиться у межах, встановлених
ПРООН. Разом з тим, згідно з «Докладом про розвиток людини 2010» за показником тривалості
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життя Україна займає лише 104 місце зі 169 країн (за даними ПРООН у 23 країнах тривалість життя
перевищує 80 років, у 29 країнах цей показник перебуває в інтервалі 75-80 років, у 44 країнах — 70-
75 років, у 36 країнах — 60-70 років й у 37 країнах — менше 60 років) [9]. А з урахуванням сумарного
коефіцієнту народжуваності (у 2009 р. — 1,46), коефіцієнту старіння населення (15,92) та кількості
психічних патологій (444 на 100 тис. населення) можна зробити висновок про незадовільну демогра-
фічну ситуацію в країні.

Таблиця 1
Соціальні стандарти, що використовуються ПРООН для міжнародного порівняння рівня життя,

та рівень цих стандартів в Україні [9, 10, 11]
Показники в Україні

(за національними розрахунками)№
п/п Стандарт ООН Параметри

2005 р. 2009 р.
Стандарти, що використовуються для розрахунку ІРЛП країни

1 Очікувана тривалість життя при
народженні, років 25 (min) –

85 (max)

чоловіки — 62,3
жінки — 74,0

обидві статі — 68,1

чоловіки — 63,8
жінки — 74,9

обидві статі — 69,3
2 Грамотність населення, % 100 99,4 99,4
3 Середня тривалість навчання, років 15 12 11,3
4 Реальний ВВП на душу населення

по паритету купівельної спромож-
ності до долара

200 (min) –
40000
(max)

6848 6535
(у 2008 р.)

Стандарти, що використовуються для аналізу і прогнозування соціально-політичної ситуації в країні
5 Сумарний коефіцієнт народжува-

ності (середня кількість дітей, на-
роджених жінками у фертильному
віці від 20 до 45 років)

2,14 – 2,15 1,21 1,46

6 Коефіцієнт старіння населення (ча-
стка населення, старшого за 65 ро-
ків у загальній чисельності насе-
лення), %

7 15,94 15,92

7 Співвідношення 10% найбагатших
до 10% найбідніших 10 : 1 6,9 : 1 5,3 : 1

8 Частка населення, що проживає за
межею бідності, % 10 55,3 21,4

9 Співвідношення мінімальної та се-
редньої заробітної плати 1 : 3 1 : 2,69 1 : 2,93

10 Мінімальний рівень погодинної
заробітної плати, долари 3 близько 0,38 близько 0,50

11 Рівень безробіття (з урахуванням
прихованого), % 8-10 7,2 8,8

12 Кількість правопорушень на 100
тис. населення, одиниць до 5 тис. 1040 954

13 Кількість психічних патологій на
100 тис. населення, одиниць до 284 486 444

14 Рівень депопуляції (кількість наро-
джених до кількості померлих) 50 : 50 35,3 : 64,7 42,0 : 58,0

Незважаючи на те, що протягом останніх років простежується тенденція зростання показника
кількості народжених від кількості померлих (від 51,76% у 2002 р. до 72,52% у 2009 р.), що свідчить
про підвищення народжуваності, й досі кількість померлих перевищує кількість народжених на 194,2
тис. осіб. Найбільш вагомими причинами захворювання та підвищення рівня смертності є антропо-
генне навантаження на навколишнє середовище викидами промислових підприємств та підвищення
рівня бідності населення. При цьому, з одного боку, незадовільне матеріальне становище обумовлює
ризик втрати здоров’я через неякісне харчування, неможливість отримання кваліфікованої медичної
допомоги та ін., а з іншого — проблеми зі здоров’ям призводять до зниження працездатності та
скорочення доходів. А саме їхній розмір та структура є основним показником рівня життя населення.

Як свідчать дані таблиці 2, у 2009 р. простежується тенденція скорочення темпів зростання усіх
основних показників доходів населення. При цьому, незважаючи на збільшення номінальних до-
ходів на 5% у 2009 р. порівняно з 2008 р., реальний наявний доход у 2009 р. склав тільки 90% від
рівня 2008 р.
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Таблиця 2
Основні показники доходів населення України у 2004-2009 рр. [10]

Показники 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Доходи населення номінальні:
 млрд. грн.
 % до попереднього року

274,2
127,2

381,4
139,1

472,1
123,8

623,3
132,0

845,6
135,7

894,3
105,8

в т.ч. заробітна плата:
 млрд. грн.
 % до попереднього року

117,2
123,9

160,6
137,0

205,1
127,7

278,9
136,0

366,4
131,4

365,3
99,7

Наявний доход:
 млрд. грн.
 % до попереднього року

212,1
130,4

298,3
140,6

363,6
121,9

470,9
129,5

634,5
134,7

661,9
104,3

Реальний наявний доход:
 % до попереднього року
 % до 1991 р.

119,6
—

123,9
72,0

111,8
80,5

114,8
92,4

107,6
99,4

90,0
—

Середньомісячний наявний доход у
розрахунку на одну особу:
 грн.
 % до попереднього року

372,4
131,4

527,7
141,7

647,6
122,7

843,8
130,3

1143,0
135,5

1197,7
104,8

Середньомісячна зарплата одного працівника:
 номінальна, грн.
 реальна, % до попереднього року

589,6
123,8

806,2
120,3

1041,5
118,3

1351,0
112,5

1806,0
106,3

1906,0
90,8

Заборгованість із виплати заробітної плати,
млн. грн. (на кінець року) 1111,2 960,3 806,4 668,7 1188,7 1473,3

Сформовані в економічно розвинених країнах високі стандарти рівня життя досягаються, голов-
ним чином, через високі доходи від зайнятості, і саме це є важливим мотивом активізації поведінки
населення на ринку праці. Основною складовою доходів населення розвинутих країн є заробітна
плата, що складає до 70%. Так, у Великобританії вона становить 65% загальних доходів, у Німеччині
— 64%, в Італії — 52%, у США — 53%, в Японії — 69%, у Франції — 58%. Проте в умовах транс-
формаційних економік за рахунок заробітної плати, що отримана за основним місцем роботи, забез-
печується близько 30% потреб населення [12]. У структурі доходів українського населення частка
заробітної плати коливається на рівні 40%: з 42,66% у 2002 р. до 40,85% у 2009 р. (рис. 1).
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Рис. 1. Структура доходів населення України (млн. грн.) [10]
За даними Держкомстату України номінальна середньомісячна зарплата у 2009 р. становила 1906

грн., тобто приблизно 240 дол. (для порівняння: в Латвії — 575 дол. на місяць, в Польщі — 1,2 тис.
дол., у Франції — 5,5 тис. дол.). При цьому середньомісячний наявний доход (у 2009 р. — 1197,7
грн.), тобто максимальний грошовий доход, що призначений для придбання споживчих товарів та
послуг, склав 62,8% від зарплати. Що стосується динаміки реальної зарплати, то за період 2004-2008
р. темпи її зростання постійно зменшувалися, а у 2009 р. реальна зарплата взагалі склала 90,8% від її
рівня 2008 р. Крім того, у 2008 р. була скасована тенденція скорочення заборгованості із виплати
заробітної плати (з 1111,2 млн. грн. у 2004 р. до 668,7 млн. грн. у 2007 р.), яка на кінець 2008 р. склала
1188,7 млн. грн., а на кінець 2009 р. — 1473,3 млн. грн. (тобто зростання заборгованості склало 24%)
(табл. 2).

Останнім часом спостерігається посилення регіональної диференціації доходів і рівня життя на-
селення. Так, найбільш високий рівень середньомісячної зарплати у червні 2010 р. був зафіксований
у м. Києві — 3591 грн., Донецькій обл. — 2618 грн., Дніпропетровській обл. — 2432 грн., Київській
обл. — 2414 грн., Луганській обл. — 2360 грн., м. Севастополі — 2356 грн. та Запорізькій обл. —
2305 грн. Найнижчий рівень доходів зазначений у Чернігівській обл. — 1882 грн., Тернопільській
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обл. — 1880 грн. та Волинській обл. — 1840 грн. Разом з тим необхідно відмітити, що чисельність
населення з доходами, нижчими від прожиткового мінімуму, збільшилася практично у всіх областях.
У цей же період найбільша офіційна заробітна плата була у працівників авіаційного транспорту (6797
грн.), фінансистів (4483 грн.), а найменша — у рибальстві (1181 грн.) та сільському господарстві
(1431 грн.) [10].

Саме низький рівень заробітної плати та проблеми з її виплати у працівників послаблюють моти-
вацію, знижують продуктивність праці, перешкоджають накопиченню людського капіталу. Таким
чином, на сучасному етапі корпорації не відіграють значної ролі у стратегії підвищення рівня життя
населення. Як свідчить міжнародний досвід головним суб’єктом у створенні гідних соціально-еко-
номічних умов для формування та реалізації висококваліфікованого трудового потенціалу країни
має бути держава. Саме вона має здійснювати соціально-економічний захист населення через роз-
поділ та перерозподіл ВВП на засадах соціальної справедливості шляхом встановлення обґрунтова-
них соціальних стандартів та гарантій конкретним демографічним групам.

Незважаючи на те, що співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати (1:2,69 у 2005 р.
та 1:2,93 у 2009 р.) відповідає стандартам ПРООН (1 : 3), це свідчить не про високий рівень мінімальної
заробітної плати, а, навпаки, про низький рівень як мінімальної, так і середньої зарплати (враховую-
чи неприпустимо низький мінімальний рівень погодинної заробітної плати — близько 0,50 дол. у
2009 р.).

Слід зазначити, що мінімальна заробітна плата є основною соціальною гарантією держави (поряд з
мінімальним розміром пенсії за віком, неоподатковуваним мінімумом доходів громадян, розміром дер-
жавної соціальної допомоги та ін.). Взагалі згідно з Законом України «Про державні соціальні стандар-
ти та державні соціальні гарантії» № 2017-III вiд 05.10.2000 р. державні соціальні гарантії — це вста-
новлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, со-
ціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими норма-
тивно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму [13].
Тобто, теоретично мінімальна заробітна плата не може бути нижчою від прожиткового мінімуму.

У свою чергу, прожитковий мінімум є найважливішим показником рівня життя населення і згідно з
Законом України «Про прожитковий мінімум» № 966-XIV вiд 15.07.1999 р. представляє собою вартіс-
ну величину достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збережен-
ня його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та
мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб
особистості [14]. В Україні розмір прожиткового мінімуму визнано базовим державним соціальним
стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів
населення, житлово-комунального, соціально-культурного обслуговування та ін. [13].

Аналіз реальної ситуації в Україні показав, що незважаючи на існуючу тенденцію зростання рівня
мінімальної заробітної плати (у 2005 р. зростання склало 33,6% (з урахуванням інфляції — 17,7%), у
2006 р. — 14,3% (4,8%), у 2007 р. — 28,8% (14,2%), у 2008 р. — 17,5% (-6,2%), у 2009 р. — 43,6%
(23,9%), у 2010 р. — 6,1% [15]), до початку 2010 р. він навіть не досягав рівня прожиткового мініму-
му. Тільки у жовтні 2009 р. було встановлено мінімальну зарплату на рівні 650 грн., що більше за-
гального прожиткового мінімуму на 24 грн. [16]. А з 1.01.2010 р. Законом України «Про встановлен-
ня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI була затвер-
джена мінімальна заробітна плата у розмірі 869 грн. [15], що перебільшує загальний прожитковий
мінімум на 44 грн. та співпадає з прожитковим мінімумом для працездатних осіб (рис. 2). Таким
чином було зрівняно мінімальну зарплату з тим рівнем, котрий влада вважає мінімальним, для того
аби прожити місяць. Але й такий рівень є досить суперечним, враховуючи темпи зростання цін в
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реальній економіці: індексація прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати значно відстає від
темпів зростання цін та тарифів (навіть враховуючи збільшення прожиткового мінімуму у 3,4 рази з
2000 р. по 2010 р. (рис. 2)). На сьогоднішній день в Україні співвідношення мінімальної заробітної
плати до прожиткового мінімуму в середньому на одну особу становило 1,05:1 (для порівняння: у
Польщі, Латвії та Естонії — 1,5:1). Загалом у країнах ЄС мінімальний рівень зарплати завжди пере-
вищує прожитковий мінімум: у Франції — на 59%, у Великобританії — на 53%, в Нідерландах — на
100% [17].

Для визначення прожиткового мінімуму у світовій практиці використовують наступні методи [19]:
1) статистичний — передбачає встановлення прожиткового мінімуму на рівні доходів, які мають

10-20% найменш забезпечених верств населення країни (застосовується у країнах з досить високим
рівнем доходів населення);

2) суб’єктивний — базується на проведені соціологічних опитувань населення про необхідний
мінімальний дохід (метод є консультативним, оскільки його результати не можуть бути підкріплені
реальними економічними можливостями країни, проте він виражає справжні потреби людей);

3) ресурсний — виходить із можливості економіки забезпечувати прожитковий мінімум (застосо-
вується у найрозвинутіших країнах);

4) нормативний — вартісна величина прожиткового мінімуму встановлюється через мінімальний
споживчий кошик;

5) комбінований — поєднує у собі декілька методів, зокрема вартість харчування визначається за
нормами, житлово-комунальні послуги — за фактом, а непродовольчі товари — за їх процентною
часткою в загальних витратах;

6) відносний — метод обчислення медіанного доходу, тобто такого доходу, за якого половина
населення має більший дохід, а половина менший, або це рівень достатку, що найчастіше зустрі-
чається в країні (застосовується у країнах з розвинутою ринковою економікою та з високим рівнем
доходів. Так, в США, Великобританії, Німеччині прожитковий мінімум встановлюється на рівні 40%
від медіанного доходу, у Фінляндії, Італії, Греції, Іспанії — 50%, у Португалії та Ірландії — 60%).

Що стосується вітчизняної практики, то в Україні прожитковий мінімум визначається норматив-
ним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також диференційовано залежно від вікового
критерію або соціальної та демографічної групи особи (для дітей віком до 6 років; для дітей віком
від 6 до 18 років; для працездатних осіб та для осіб, які втратили працездатність), що зумовлено
особливостями людського організму залежно від віку, стану та активності. Так, згідно з Законом
України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» № 1646-VI від
20.10.2009 р. прожитковий мінімум на 1.12.2010 р. повинен скласти 875 грн. на одну особу. При
цьому для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум буде складати 799 грн., для дітей віком від 6
до 18 років — 957 грн., для працездатних осіб — 922 грн., для осіб, які втратили працездатність —
734 грн. [15].

Таким чином, в основі формування прожиткового мінімуму в Україні знаходиться мінімальний
споживчий кошик, який представляє собою вартість стандартного набору товарів та послуг масового
вживання середнього споживача в конкретній країні в певний час. Структуру і норми споживання
вітчизняного споживчого кошика для окремих категорій громадян було затверджено ще у 2000 р.
[20]. При цьому, незважаючи на законодавчо встановлений термін здійснення перегляду вмісту спо-
живчого кошика — кожні п’ять років, проміжки цього перегляду значно затягуються.

На сьогодні споживчий кошик в Україні складається з 297 товарів (для порівняння: у США та
Великобританії кошик складається з 350 товарів та послуг, у Німеччині — з 475, а у Франції — з
507). На відміну від розвинутих країн, в яких розраховується соціальний прожитковий мінімум (що
включає навчання і культурні потреби, певний набір духовних цінностей мінімально прийнятого
рівня життя), в Україні передбачений фізіологічний мінімум (тобто вартісне вираження матеріаль-
них цінностей, необхідних для фізичного виживання), який розробляли, наприклад, на випадок війни,
для розрахунку норм за продуктовими картками. В світовій практиці фізіологічний мінімум стано-
вить 85-87% загального прожиткового мінімуму, а решта припадає на соціальну частину. Так, у Ве-
ликобританії до споживчого кошика закладено обслуговування автомобіля, громадське харчування,
організацію відпочинку, шампанське і пиво в нічному клубі, відтворювач у форматі mp3 з платними
музичними записами, акустична гітара, витрати на садівника та ін.

Що стосується структури мінімального споживчого кошика в Україні, то фахівцями висловлю-
ються серйозні сумніви щодо її адекватності. Наприклад, в кошику не закладені потреби в особи-
стому розвитку та відпочинку; не враховуються витрати на будівництво, купівлю або найм житла,
на оздоровлення, на утримання дітей у дошкільних навчальних закладах; на недостатньому рівні
закладені витрати на платні медичні послуги, платну освіту, оплату комунальних послуг (при цьо-
му ще й не передбачені зміни в складі кошика у зв’язку зі змінами тарифів у сфері житлово-кому-
нального господарства) та ін. Не менш важливим є й те, що норми мінімального споживчого коши-
ку суттєво нижчі за фізіологічні, а набір непродовольчих товарів взагалі не забезпечує багатьох
потреб сучасної людини (існує навіть проблема відповідності набору та обсягу товарів кошика
медичним стандартам).
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Згідно міжнародних стандартів споживання сім’я належить до числа бідних, якщо вона витрачає
на харчування більше однієї третини бюджету. За даними Держкомстату України, у діючому спожив-
чому кошику питома вага продуктів харчування складає 55,46%, непродовольчих товарів — 11,51%,
витрат житлово-комунальні послуги — 10,81%, витрат на транспорт та зв’язок — 7,68, витрат на
відпочинок, культуру та освіту — 7,43%, витрат на медичні послуги — 3,17% (для порівняння: вартість
продуктів харчування у США, Данії, Швейцарії, Нідерландах складає до 20% усіх витрат). На думку
багатьох економістів вартість діючого споживчого кошика вже у 2009 р. вийшла за рамки прожитко-
вого мінімуму. Так, якщо у 2009 р. вона складала 1500 грн. на одну особу в місяць, то у 2010 р. з
урахуванням 10-13% інфляції, вартість кошика складає 1700 грн., що й повинно стати межею бідності.

Розглянемо детально продовольчу складову вітчизняного споживчого кошика (табл. 3). Як свідчать
дані таблиці, до складу мінімального набору продуктів харчування не включені алкогольні напої,
тютюнові вироби та делікатеси. Аналіз показав, що у 2009 р. фактичне споживання більшості харчо-
вих продуктів було вищим, ніж фізіологічні норми (особливо споживання молока і молокопродуктів
— на 59,94%, риби і рибопродуктів — на 66,67%, олії і маргарину — на 150%), але при цьому спо-
стерігався дефіцит споживання фруктів та ягід (менше норми на 32,46%). Згідно з нормативом ос-
новну кількість калорій населення повинно отримувати від споживання хліба та хлібопродуктів і
картоплі (що й підтверджують дані за 2000 р.). Разом з тим, позитивним моментом є зміна структури
фактичного споживання у напряму збільшення практично всіх категорій продуктів харчування (окрім
цукру, картоплі, хліба та хлібопродуктів) у 2009 р. порівняно з 2000 р.

Таблиця 3
Споживання основних харчових продуктів (за місяць у розрахунку на 1 особу) [10, 20]

Фактичне споживання
домогосподарствами

Відхилення фактичного
споживання від норма-

тивів, %№
п/п Продукти харчування

Нормативи
споживання
для праце-
здатного

населення 2000 р. 2005 р. 2009 р. 2000 р. 2005 р. 2009 р.

1 М’ясо і м’ясопродукти, кг 4,42 3,30 4,40 4,80 -25,34 -0,45 8,60
2 Молоко і молокопродукти,

кг 12,38 17,10 21,70 19,80 38,13 75,28 59,94
3 Яйця, шт. 18,33 18,00 21,00 20,00 -1,80 14,57 9,11
4 Риба і рибопродукти, кг 1,08 1,30 1,80 1,80 20,37 66,67 66,67
5 Цукор, кг 3,08 3,50 3,60 3,20 13,64 16,88 3,90
6 Олія рослинна і маргарин,

кг 0,76 1,80 1,90 1,90 136,84 150,00 150,00
7 Картопля, кг 7,92 10,40 9,60 8,00 31,31 21,21 1,01
8 Овочі та баштанні, кг 9,17 9,50 9,10 10,10 3,60 -0,76 10,14
9 Фрукти та ягоди, кг 5,33 2,50 3,10 3,60 -53,10 -41,84 -32,46

10 Хліб і хлібопродукти, кг 10,28 10,70 10,30 9,30 4,09 0,19 -9,53

Слід звернути увагу й на те, що закладені в нормативно-статистичних обґрунтуваннях норми спо-
живання енергетичних речовин не відповідають повною мірою необхідним потребам підтримання
активного фізичного стану в дорослих, розвитку дітей і підлітків. За нормативом загальна енергетич-
на цінність набору харчових продуктів для людини працездатного віку на добу складає 2790,8 ккал. [20]
(як свідчить міжнародна практика, мінімально необхідна кількість калорій на добу для працюючої
людини складає 2900-3100).

Таким чином, кількісна та якісна структура споживчого кошика сьогодні не враховує багатьох
реалій, натомість містить ряд непотрібних або застарілих продуктів та послуг. Але, на думку прези-
дента Центру економічного розвитку О. Пасхавера, збільшення споживчого кошику варто чекати
лише на величину інфляції, бо перегляд його нормативів приведе до зростання усіх соціальних ви-
плат з бюджету (враховуючи урядову політику жорсткої бюджетної економії). Крім того, бюджетна
політика уряду знаходиться під контролем МВФ, який не дозволить кардинального зростання витрат
в умовах бюджетного дефіциту.

Отже, можна констатувати, що якість життя населення України є значно нижчою від стандартів
якості життя розвинених країн. Основними причинами низького рівня життя населення України є
низька оплата праці працюючого населення, відсутність оплачуваної роботи для частини працездат-
ного населення, існування певних диспропорцій у виплаті зарплати, наявність значної заборгова-
ності з її виплати, низький рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, неадек-
ватна сучасним реаліям кількісна та якісна структура мінімального споживчого кошика та ін. Прове-
дений аналіз показників рівня та якості життя дає можливість зробити висновок, що заходи, яких
держава вживає на сучасному етапі для поліпшення життя є недостатніми. У зв’язку з цим особлива
роль у підвищенні рівня життя населення має відводитися корпораціям. Наприклад, підвищення ре-
альної зарплати працівників в умовах обмежених ресурсів потребує реструктуризації собівартості й
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цін та підвищення в них частки заробітної плати. Лише зниження у структурі собівартості інших
видів витрат, окрім зарплати (наприклад, за рахунок використання більш прогресивних технологій)
дозволить пропорційно збільшити витрати на оплату праці і не втратити прибуток. У цьому випадку
можливе встановлення диференційованих ставок оподаткування прибутку підприємств залежно від
факторів його формування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в основі державної політики подолання бідності та підвищення рівня життя насе-

лення мають бути комплексні підходи, орієнтовані як на бідні, так і на відносно забезпечені верстви
суспільства. Зусилля держави щодо підвищення рівня життя всіх верств населення незалежно від їх
матеріального положення мають спиратися на забезпечення сталого економічного зростання, розви-
ток і повне використання трудового потенціалу країни, забезпечення працездатного населення робо-
чими місцями, легалізацію трудових доходів громадян шляхом зменшення оподаткування фонду
оплати праці, забезпечення пільгового іпотечного кредитування, впровадження системи медичного
страхування, встановлення реального прожиткового мінімуму та вдосконалення методики його роз-
рахунку, що має узгоджуватися зі змінами соціально-економічних умов в країні, а також з необхід-
ністю переходу до міжнародних стандартів в умовах зростаючої глобалізації.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОШТОВО-ГЕОГРАФІЧНОГО КЛАСТЕРУ
В УКРАЇНІ

Махновська Н.Д., викладач, ОНАЗ
Спільна Н.П., к.е.н., професор, ОНАЗ

У статті розглядається комплекс проблем, пов’язаних з створенням поштово-географічного клас-
теру в Україні. Проаналізовано діяльність національного оператора поштового зв’язку УДППЗ «Ук-
рпошта». Визначено напрямки бізнес-взаємодії партнерів Укрпошти. Обґрунтована можливість ство-
рення поштового кластеру для підвищення ефективності діяльності його учасників .

Ключові слова: поштовий зв’язок, поштовий кластер, бізнес-взаємодія, фінансово-економічний
аналіз, УДППЗ «Укрпошта».

ВСТУП
Важливою і актуальною тенденцією сучасного світового економічного розвитку стали процеси

економічної кластеризації, які направлені на підвищення конкурентоспроможності економічних
суб’єктів на мікро-, мезо- і макрорівнях. Зміст кластеризації полягає у прискоренні економічного
розвитку і підвищенні конкурентоспроможності окремих економічних суб’єктів (підприємств, регі-
онів, країн, окремих територій і міст) шляхом використання переваг суспільного поділу праці і
ущільнення їх науково-виробничої взаємодії в результаті утворення так званих кластерних об’єднань.
Кластери, які є втіленням складної системи взаємозв’язків між економічними суб’єктами, дозволя-
ють підсилити корисний ефект від підприємницької діяльності і виступають дієвим інструментом
організації економіки, контролю економічної діяльності, підвищенню конкурентоспроможності як
окремих суб’єктів господарювання, так і регіонів, країн, макроінтеграційних угруповань в цілому.

Поштовий зв’язок відіграє виключно важливу роль у розвитку економіки країни, побудові наці-
ональної та глобальної інформаційної інфраструктури, прискоренні інтеграційних процесів у світі.
Втім, розвиток електронних засобів телекомунікацій, конкуренція з боку комерційних структур, що
надають послуги поштового зв’язку, зростання витрат на перевезення й оброблення пошти, зубожіння
широких верств населення, відсутність державної підтримки галузі та низка інших факторів призвели
до значного падіння поштових потоків, поставили державну пошту України на межу виживання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для забезпечення ефективного функціонування та розвитку поштового зв’язку в умовах подаль-

шої лібералізації ринку, поглиблення інтеграції України у світовий поштовий простір, необхідно
розв’язувати проблеми, які зараз стоять на шляху розвитку Українського державного підприємства
поштового зв’язку (УДППЗ)»Укрпошта» та створювати всі необхідні умови для його конкуренто-
спроможної діяльності.

В умовах жорстких ринкових відносин важливим чинником виживання поштового зв’язку є
стабільність його фінансового стану. Для досягнення стратегічної мети в цих умовах необхідно
об’єднати зв’язки УДППЗ «Укрпошта» з іншими організаціями в один бізнес — процес, щоб усі
учасники були зацікавлені та приймали участь в процесі надання певних послуг. Проблеми, які сто-
ять зараз на шляху УДППЗ «Укрпошта» можна вирішити шляхом впровадження механізму кластер-
ного об’єднання на основі Укрпошти.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інтеграція поштового зв’язку в єдину мережу забезпечує підвищення якості управління, знижен-

ня податкового навантаження, можливість диверсифікованого виробництва і ефективне використан-
ня надлишкових ресурсів — трудових, технологічних, матеріальних, інформаційних. Єдина система
управління є джерелом ефективності надання поштових послуг на території України на підставі
використання єдиної поштової мережі, джерелом підвищення національної та міжнародної значу-
щості керівництва підприємства та джерелом реалізації креативних якостей менеджерів на усіх рівнях
управління.

УДППЗ «Укрпошта» організована за територіальним принципом: до її складу входять 25 облас-
них структурних підрозділів — обласних дирекцій поштового зв’язку, дві міські дирекції — Київсь-
ка та Севастопольська, дирекція з функцій підготовки персоналу — «Зелена Буча», дирекція оброб-
лення та перевезення пошти (ДОПП), дирекція розповсюдження знаків поштової оплати (ДРЗПО),
дирекція транспортування поштових відправлень «Автотранспошта».

Обласні та міські дирекції поштового зв’язку створюють єдину національну мережу з надання
послуг поштового зв’язку, яка налічує понад 15000 об’єктів різних організаційних форм — міські,
сільські, пересувні об’єкти з надання поштових послуг.

Операційна та економічна діяльність кожної дирекції здійснюється на підставі делегованих їй прав
та зобов’язань з надання послуг. Кожна дирекція віддзеркалює особливості економічного, соціального,
політичного, адміністративного, демографічного розвитку області, в межах якої вона функціонує.
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Доходи без ПДВ Валовий (по БО) прибуток Витрати
Рис. 1. Основні показники діяльності УДППЗ «Укрпошта за 2004-2009 рр.

Автори провели економічний та фінансовий аналіз УДППЗ «Укрпошта» за останні роки, на ос-
нові показників діяльності наведених на рис. 1. Аналіз основних показників діяльності Укрпошти за
2004-2009 роки. показав, що доходи і витрати підприємства постійно зростають, але темпи зростан-
ня витрат вищі ніж темпи зростання доходів. Ця негативна тенденція призводить до зростання со-
бівартості однієї гривні доходів та зниженню рентабельності.

На основі економічного аналізу діяльності УДППЗ «Укрпошта» можна зробити висновок, що всі
зусилля необхідно направляти на покращення сучасного стану поштового зв’язку, вивести його на
конкурентоспроможне становище. Для цього УДППЗ «Укрпошта» повинна виконати наступні ос-
новні завдання:

 активізувати роботу із споживачами в частині збільшення обсягів послуг;
 підвищити рівень платоспроможності філіалів шляхом управління фінансовими ресурсами;
 забезпечити впровадження, супроводження та використання комплексу організаційних і техніч-

них заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи розрахунків за міжнародний пошто-
вий обмін;

 привести договірні тарифи у відповідність до реальних витрат та ринкової вартості цих послуг;
 здійснювати перехід на нову форму обслуговування у малонаселених та віддалених сільських

населених пунктах, у відповідності до затвердженої Державної цільової економічної програми роз-
витку поштового зв’язку на 2009-2013 роки;

 активізувати роботу з приймання міжнародних переказів в іноземній валюті, виплати грошових
переказів за міжнародними платіжними системами, електронних повідомлень;

 проводити роботу щодо залучення пенсіонерів до обслуговування у об’єктах поштового зв’язку;
 розширювати співпрацю з direct-маркетинговими компаніями;
 активізувати розвиток дистанційної торгівлі;
 підвищувати імідж підприємства шляхом проведення акцій та конкурсів для клієнтів;
 активізувати роботу з засобами масової інформації щодо інформування громадськості про

діяльність УДППЗ «Укрпошта».
Всі ці завдання можуть бути вирішені за більш короткий час та з більшою ефективністю завдяки

кластерному підходу, який необхідно впровадити в галузь поштового зв’язку.
Слід відмітити, що особливості географічного розташування, демографічні характеристики —

чисельність міського та сільського населення, рівень розвитку промисловості, сільського господар-
ства, підприємництва, фінансової сфери, інфраструктури області впливають на величини доходів та
витрат обласних дирекцій.
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Наряду із синергетичним ефектом на особливості кожної області діють фактори, які однотипні
для будь-якої дирекції. До цих факторів відносяться: єдина система тарифікації послуг поштового
зв’язку, єдина фінансова система, єдина економічна та операційна система, єдина технологічна та
інформаційна системи. Універсальність діяльності кожної дирекції у складі єдиної мережі можна
визначити за допомогою критеріїв ефективності менеджменту. До цих критеріїв можна віднести еко-
номічні критерії — доходи, витрати, фінансові результати від діяльності кожної дирекції та усієї
мережі. Ці критерії докорінно відрізняються від відомих та на перший погляд простих критеріїв
підвищення продуктивності та мінімізації витрат.

Автори пропонують створити ефективну кластерну модель з виділенням координаційного центру
для підвищення ефективності бізнес-взаємодії учасників кластеру.

Реалізація запропонованої кластерної структури розвитку економіки країни в цілому повинна за-
безпечити перехід економіки регіонів та областей на траєкторію розвитку, що характеризується ефек-
тивним функціонуванням соціально-економічного комплексу в довготривалій перспективі, економі-
кою, що стійко зростає, стабільними соціальними відносинами.

Доведено, що кластер як умовно стійке утворення широкого кола учасників — інститутів підтримки,
виробничих і комерційних структур, постачальників ресурсів, дистриб’юторів, урядів, науково-дос-
лідних установ, громадських організацій — дає синергетичний ефект як власне для себе, так і для
кожного учасника окремо та економіки загалом.

Авторське трактування поняття «поштовий кластер» — це об’єднання на добровільних засадах
зацікавлених в спільній діяльності підприємств у поштовому зв’язку: компаній, фінансових установ,
приватних підприємців, науково-дослідницьких центрів, загальноосвітніх установ та організацій,
органів місцевої влади, які будують свою співпрацю на основі принципу партнерства і здібних про-
являти себе, як окремий суб’єкт господарювання. Тобто необхідно об’єднати зв’язки УДППЗ «Укр-
пошта» з іншими організаціями в один бізнес-процес (рис. 2), щоб усі організації були зацікавлені та
приймали участь в процесі надання певних послуг. Ціллю створення такого поштового кластеру є
реструктуризація економічних відносин для зниження власних витрат та підвищення конкуренто-
спроможності як окремих його учасників.

Технологічний процес бізнес-взаємодії учасників кластеру, координаційним центром якого є
УДППЗ «Укрпошта», наведений нижче:

1. Співпраця УДППЗ «Укрпошта « та ВАТ «Укртелеком»
УДППЗ «Укрпошта» та ВАТ «Укртелеком», які раніше діяли в рамках єдиного підприємства зв’яз-

ку, сьогодні є самостійними суб’єктами господарювання, проте існує нагальна потреба поглиблюва-
ти співпрацю, налагоджувати спільний взаємовигідний бізнес. Спільного вирішення потребують
питання порядку застосування тарифів на послуги телефонного зв’язку, впорядкування орендних
відносин, раціонального використання транспорту, захисту майна та об’єктів зв’язку, підготовки
підприємств до сталої роботи в зимовий період. Наприклад: раніше Одеська дирекція УДППЗ «Укр-
пошта» доставляла рахунки ВАТ «Укртелеком» та мала відповідний додатковий дохід від надання
цієї послуги, тому потрібно відновити стосунки з ВАТ «Укртелеком» щодо цієї послуги.

2. Співпраця УДППЗ «Укрпошта» та банківські установи
У нашій країні, коли сформувалися фінансова і банківська системи, виникла ідея створення на-

ціональної платіжної системи, що дозволила б перевести значну частину коштів у торгівлі і сфері
послуг у безготівкову форму. НБУ затвердив концепцію такої платіжної системи, що одержала назва
НСМЕП (національна система масових електронних платежів), і розробив ефективну технологію,
засновану на останніх світових досягненнях у цій області.

АКБ «Імексбанк» на базі національної системи масових електронних платежів розвиває наступні
проекти: у першу чергу це зарплатні проекти, по яких банк, уклавши договори з різними організа-
ціями про розрахунково-касове обслуговування за допомогою карт НСМЕП, бере на себе турботи по
видачі заробітної плати готівкою співробітникам цих організацій через мережу своїх банкоматів і
відділень. Паралельно формується інфраструктура, що дозволяє робити різні операції за допомогою
платіжних карт. Це банківські і торгові термінали, банкомати. Зараз впритул зайнялися відпрацьову-
ванням технології Інтернет-платежів. Але особливо хотілося б відзначити спільний проект з Одесь-
кою дирекцією УДППЗ «Укрпошти». Насамперед, треба сказати, що УДППЗ «Укрпошта» поряд з
багатьма українськими банками є повноправним членом НСМЕП. На підставі укладеного з банком
договору, Одеська дирекція УДППЗ «Укрпошта» буде надавати власникам карт НСМЕП весь перелік
банківських послуг: видачу готівки з балансу карти і рахунка, до якого карта прив’язана, завантажен-
ня картки готівкою і безготівковим шляхом з рахунка, а також таку послугу, як грошовий переказ
(адресний платіж). Причому при наявності комп’ютера, підключеного до Інтернету, і карт-рідера, що
подає інформацію з карти, грошовий переказ можна буде виконувати, не виходячи з будинку чи офі-
су, що дуже зручно. Використовуючи розгалужену мережу відділень УДППЗ «Укрпошти» в одесько-
му регіоні (тільки в Одесі їх біля сімдесяти), можливо максимально наблизити цей сегмент банків-
ських послуг до споживача, створюючи тим самим комфортне «карткове» середовище для клієнтів.

Треба відзначити, що до кризового періоду УДППЗ «Укрпошта» співпрацювала з «Дельта бан-
ком» щодо видачі споживчих кредитів, у відділеннях УДППЗ «Укрпошти» можна було отримати
декілька видів експрес-кредитів, на суму від однієї до десяти тисяч, на строк від двох місяців до
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трьох років, причому оформлення кредитів, при наявності необхідних документів для отримання,
займе не більше 20 хвилин. У світі досить широко розповсюджений такий підхід об’єднання банків
і поштових операторів. Крім того, це дозволить охопити практично все населення України, в тому
числі у найвіддаленіших селах, де відсутні фінансові установи. Даний проект також є вигідним для
банку, так як для розгортання власної подібної мережі «потрібні були б сотні мільйонів доларів».
Отже в теперішній час УДППЗ «Укрпошта» повинна спробувати відновити цей проект як з «Дельта
Банком», так і іншими фінансовими установами.

3. Співпраця УДППЗ «Укрпошта» з Укрзалізницею, авто-, авіа та морським перевізниками
У відділеннях УДППЗ «Укрпошта» запроваджено такий проект як — «Замовлення перевезення

пасажирів», який реалізовано під егідою Міністерства транспорту та зв’язку України. Уперше сільські
мешканці матимуть змогу дистанційно, не виїжджаючи за межі свого населеного пункту, замовити
квитки на літак, потяг чи автобус. Для оформлення замовлення на перевезення автомобільним, залі-
зничним та авіатранспортом через поштове відділення споживач повідомлятиме оператору пошто-
вого зв’язку дату поїздки, що планується, пункт відправлення та прибуття, кількість пасажирів тощо.
У свою чергу оператор надаватиме пасажиру відомості про можливі варіанти перевезення (номери
та назви рейсів, час відправлення та прибуття, вартість квитка, кількість вільних місць та ін.). Після
визначення пасажиром варіанта маршруту й оплати поїздки поштовим переказом, оператор броню-
ватиме необхідну кількість місць та видаватиме споживачеві проїзні документи, які матимуть уні-
кальний електронний код, підтверджуватимуть замовлення перевезення пасажира та міститимуть
характерну для квитка інформацію.

Новий проект, передусім, має соціальне спрямування. Завдяки цьому проекту сільські мешканці
зможуть замовляти та отримати за один-три дні, залежно від режиму роботи пошти, не витрачаючи
зайві гроші для поїздки до райцентру. Також у виграші будуть й міські мешканці, адже поштових
відділень в Україні більше, ніж білетних кас.

Взаємодія УДППЗ «Укрпошта» з цими організаціями може бути направлена на перевезення пош-
тових відправлень авіа-, залізничним та морським транспортом. Всі ці взаємні послуги будуть підви-
щувати доходи усіх учасників взаємодії.

4. Співпраця УДППЗ «Укрпошта» з видавничими організаціями
Однією з послуг, пов’язаною з іншою підприємницькою діяльністю УДППЗ, є торгівля періодични-

ми друкованими виданнями. УДППЗ «Укрпошта» реалізує книги, журнали, газети, співпрацюючи відпо-
відно з організаціями, які надають цей товар. Розміщення в відділеннях поштового зв’язку періодич-
них видань збільшує ії додатковий дохід, а видавничі організації мають змогу використати розгалуже-
ну систему поштових відділень для реалізації свого товару. УДППЗ «Укрпошта» співпрацює з такими
видавничими організаціями як «Видавництво Ридерз Дайджест», Пізнавально-ігровий журнал «Котя»,
«Малятко», Дитячі журнали «Ангелятко» та «Ангеляткова наука», Книжковий Клуб «Клуб сімейного
дозвілля», Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса».

Державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань «Преса» (ДП «Преса») створене
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1998 року №1 «Про програми реструк-
туризації об’єднань «Укртелеком» та «Укрпошта»; як непрофільна структура, було виведене з підпо-
рядкування УОПЗ «Укрпошта» і з 10.01.1999 передане до сфери управління Держкомзв’язку України.

ДП «Преса» на сьогоднішній день — це спеціалізоване конкурентоспроможне підприємство, ос-
новною метою діяльності якого є організація розповсюдження періодичних видань за передплатою
та вроздріб, перш за все газет, журналів, видань журнального типу і книг України, на території нашої
країни і за її межами, а також розповсюдження зарубіжних видань та іншої друкованої продукції,
зокрема рекламно-інформаційних матеріалів. Одними з основних послуг, які надає ДП «Преса» є
організація розповсюдження вітчизняних періодичних видань вроздріб через торгівельні мережі та
УДППЗ «Укрпошта»; складання і оброблення замовлень на періодичні видання, що надходять від
регіональних дирекцій УДППЗ «Укрпошта», агентств, редакцій, торговельних фірм, корпоративних
клієнтів, та індивідуальних передплатників та їх передача на адреси.

5. Співпраця УДППЗ «Укрпошта» та аптеки
З метою підвищення доступності населення України до лікарських засобів, а також покращення

епідеміологічного стану, з 2002 року Укрпошта розпочала соціальний проект «Ліки-поштою».
На сьогоднішній день клієнт має змогу замовити необхідні лікарські препарати за єдиним катало-

гом у відділенні поштового зв’язку, навіть найвіддаленішого куточка країни. Для оформлення замов-
лення необхідно лише заповнити бланк, та вже протягом тижня замовник отримає медикаменти.

Створення мережі аптечних закладів передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від
03.02.2010 р. №81 «Деякі питання створення мережі аптечних закладів УДППЗ «Укрпошта». На ви-
конання Постанови підприємство отримало ліцензію Державної інспекції з контролю якості лікарсь-
ких засобів на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами з 10.02.2010р. №518303. Аптеки
створюватимуться на площах об’єктів поштового зв’язку.

Пунктом 4 постанови КМУ передбачено під час доопрацювання Закону України «Про державний
бюджет України на 2010 рік» розглянути питання виділення коштів в розмірі 150 млн. грн. для ство-
рення мережі аптечних закладів Укрпошти. Із зазначеної суми, 50 млн. грн. планується витратити на
приведення приміщень об’єктів поштового зв’язку до вимог Правил торгівлі лікарськими засобами,
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затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004р. №1570; 100 млн. грн. — на
закупівлю лікарських засобів (за діючим законодавством зазначене можливо здійснити лише на умо-
вах попередньої оплати).

Програмою передбачено створення мережі з 500 аптек в районних центрах та містах, а доставку
лікарських засобів на замовлення споживачів забезпечуватимуть понад 15 000 відділень поштового
зв’язку.

Таким чином, УДППЗ «Укрпошта» завдяки своїм відділенням, забезпечує доставку медикаментів
по всій Україні.

6. Співпраця УДППЗ «Укрпошта» та страхових компаній
На даний час УДППЗ «Укрпошта» взаємодіє з такими страховими компаніями як «ВАТ УСК Дже-

нералі Гарант», компанія «Основа», страхова компанія «Провідна» і може збільшувати перелік стра-
хових компаній. Таким чином клієнти мають змогу купувати страховку в відділеннях поштового
зв’язку, а також страхувати цінні поштові перекази.

7. Співпраця УДППЗ «Укрпошта» та постачальники і рекламні фірми
В цьому пункті маємо на увазі торгівлю товарами та продуктами чи товарами на комісію, отрима-

ними від постачальників. УДППЗ «Укрпошта» отримає додатковий прибуток від співпраці з фірма-
ми-постачальниками. Що стосується рекламної компанії, то реклама розміщується у відділеннях
зв’язку чи на поштових конвертах. Мінімальний термін розміщення реклами — 1 місяць.

Переваги реклами у відділеннях поштового зв’язку:
 доступні тарифи та гнучка система знижок для рекламодавців;
 розміщення у поштових відділеннях з найбільшим потоком відвідувачів;
 розміщення у доступних для клієнтів місцях;
 постійний контроль за станом рекламних матеріалів.
8. Міжнародна співпраця УДППЗ «Укрпошта»
УДППЗ «Укрпошта» бере активну участь в роботі міжнародних організацій:
Всесвітнього поштового союзу (ВПС), Регіональної співдружності в галузі зв’язку (країни СНД),

а також входить до складу Асоціації поштових операторів Європи «PostEurop». Українська пошта
співпрацює з поштовими адміністраціями країн-членів Всесвітнього поштового союзу і здійснює
прямий поштовий обмін з 64 країнами світу; двосторонній обмін поштовими переказами з 14 країна-
ми, односторонній — з 6 країнами, обмін відправлень з післяплатою — з 10 країнами.

20 жовтня 2009 р. відбулася офіційна зустріч між генеральним директором УДППЗ «Укрпошта»
та генеральним директором Італійської пошти з питань розширення співробітництва між обома пош-
товими підприємствами. Під час зустрічі Генеральних директорів було наголошено на бажанні обох
підприємств розширювати двостороннє співробітництво в галузі надання традиційних поштових та
сучасних електронних послуг. На першому етапі це може бути співробітництво в галузі пересилання
електронних грошових переказів в системі міжнародних платежів «Єврожиро» (УДППЗ «Укрпош-
та» завершує процес приєднання до цієї системи) та пересилання міжнародних посилок за більш
дешевими тарифами (нині вартість пересилання посилок із Італії в Україну через поштову мережу є
значно вищою, ніж у конкурентів). Таким чином, українці, що працюють в Італії (а їх налічується
понад 200 тис. осіб), отримають змогу пересилати гроші та посилки своїм рідним через розгалужену
мережу поштових відділень за доступними тарифами та з високою якістю. Можна резюмувати, що
спільно з Поштою Італії УДППЗ «Укрпошта» розробляє відповідні програми, які в майбутньому
дадуть можливість розширити співробітництво в інших видах діяльності.

З 1 червня 2007 року УДППЗ «Укрпошта» запровадила послугу з виплати грошових переказів,
відправлених за міжнародною платіжною системою MoneyGram згідно з підписаним Договором про
міжнародні грошові перекази між компанією MoneyGram та Українським державним підприємством
поштового зв’язку «Укрпошта».

Згідно з підписаною Додатковою угодою №1 до Договору про міжнародні грошові перекази між
компанією MoneyGram та УДППЗ «Укрпошта» з 20 травня 2009 року виплата грошових переказів
здійснюється у об’єктах поштового зв’язку і у євро. Для одержання грошового переказу MoneyGram
одержувач, який звернувся до об’єкта поштового зв’язку, має бути проінформований відправником
про суму грошового переказу, довідковий (реєстраційний) 8-значний номер переказу та, за наявності
контрольного запитання, про відповідь на нього.

Послуга з виплати переказів за системою «Western Union» надається з січня 2002 р. в гривні, а з
травня 2007р. — в гривні та в доларах США. Послугу впроваджено згідно з підписаним Договором про
співробітництво між агентом «Вестерн Юніон» — ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та субагентом УДППЗ
«Укрпошта». Згідно з підписаною Додатковою угодою №2 до Договору про співробітництво між аген-
том «Western Union» — ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та субагентом УДППЗ «Укрпошта» з 1 серпня
2009 року виплата грошових переказів здійснюється у об’єктах поштового зв’язку і у євро.

З 1 січня 2009 року УДППЗ «Укрпошта» запровадила послугу з виплати грошових переказів
BLIZKO. Послугу впроваджено згідно з підписаним Договором по здійсненню грошових переказів
BLIZKO між ВАТ АКБ «Связь-Банк» та УДППЗ «Укрпошта».

Виплата грошових переказів здійснюється в доларах США та в євро у об’єктах поштового зв’язку
особисто адресатам, в окремих випадках третій особі (за довіреністю).
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Отже взаємовигідне співробітництво УДППЗ «Укрпошта» з іншими організаціями має дати пози-
тивні та ефективні зрушення в діяльності поштового зв’язку на території регіонів та країни в цілому.
Створення бізнес-взаємодії у поштовому кластері повинно входити до пріоритетних стратегічних
цілей УДППЗ «Укрпошта». Але треба зазначити, що в даній моделі зв’язки направлені тільки в дво-
сторонній направленості, тобто від УДППЗ «Укрпошта до кожного з учасників бізнес-взаємодії.

Прикладом взаємодії підприємств у поштовому кластері є послуга «Ліки поштою».
Технологічний процес реалізації послуги поділений на блоки, де кожний учасник виконує свою

роль, частину процесу. Можна зробити висновок що, кластер забезпечує матеріальний, фінансовий
та інформаційний потік, що є складовими логістичного потоку. На рис. 3 зобразимо схематично де-
біторську та кредиторську заборгованість між учасниками кластеру при реалізації процесу надання
послуги «Ліки-поштою».

УДППЗ
«Укрпошта»

Банк

ВАТ
«Укртелеком»
«Укрпошта»

Аптечний заклад
«Укрпошти»

Транспортна
фірма

Оператор
мобільного

зв’язку
«Укрпошта»

Рис. 3. Дебіторська та кредиторська заборгованість між учасниками кластеру при наданні послу-
ги «Ліки — поштою»

Якщо стрілка односпрямована, то це означає, що учасник, на якого направлена стрілка, буде мати
дебіторську заборгованість перед тим учасником. Якщо ж стрілка двостороння, то між учасниками
виникає кредиторсько-дебіторська заборгованість при наданні послуги.

Таких прикладів надання послуг учасниками кластеру можна привести багато, але всі вони свідчать
про ефективну бізнес-взаємодію, яка забезпечує зниження витрат та підвищення економічних показ-
ників кожного учасника.

Після того як потенційні учасники забажають вступити до кластерного об’єднання, важливим
етапом буде налагодження кластерних зв’язків (КЗ) між ними. КЗ є одним з найважливіших шляхів
гнучкого пристосування підприємства до трансформацій системи господарювання та необхідною
умовою для створення організаційно-економічних передумов забезпечення сталого економічного
зростання регіонів та країни в цілому.

ВИСНОВКИ
Автор вважає, що застосування кластерного підходу до галузі поштового зв’язку дає реальну змо-

гу поліпшення фінансово-економічних показників діяльності, підвищення рівня конкурентоспро-
можності галузі поштового зв’язку на території регіонів та країни в цілому. При цьому державі не
обов’язково робити великі грошові вливання у цей процес. Фінансування потребують наукові уста-
нови та громадські організації, які займаються дослідженнями. Послідовність об’єднання бізнес-
партнерів УДППЗ «Укрошта» піддається геометричній інтерпретації і може бути представлена у ви-
гляді мультіграфа.
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АНОТАЦІЇ

Воробйов Ю.М. БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ПРОТИРІЧЧЯ
У статті досліджено взаємозв’язок і протиріччя між бюджетом і податками. Взаємозв’язок по-

датків і бюджету має історичні корені. Протиріччя між бюджетом і податками посилюється із зрос-
тання впливу держави на соціально-економічний розвиток суспільства

Ключові слова: бюджет. податки, оподаткування

Воробйов Ю.М., Сітшаєва Л.З. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В КОН-
ТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті здійснено прогноз обсягів надходжень бюджетоформуючих податків в контексті Подат-
кового кодексу України. Проведено аналіз динаміки реальних податкових надходжень з урахуванням
індексу цін та виконання планових надходжень за основними податками.

Ключові слова: прогнозування, тенденція, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних
осіб, податок на прибуток підприємств, податкові надходження, аналітичне вирівнювання, матема-
тична модель, тренд.

Климчук С.В. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕСТРУКТУРИ-
ЗАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Стійкий соціально-економічний розвиток регіону пропонує впровадження ефективного механіз-
му фінансового забезпечення реструктуризації и в багатьох випадках залежить від оптимального
впливу державних засобів регулювання даного процесу. Активна роль держави є умовою для форму-
вання соціально-економічного контексту, при якому участь громадян у соціально-економічної ре-
структуризації має бути спрямована на задоволення потреб.

Ключові слова: фінансовий механізм, реструктуризація, соціально-економічний розвиток, дер-
жавне регулювання, фінансове забезпечення.

Блажевич О.Г. ВПЛИВ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті проаналізована сутність поняття «фінансова безпека підприємства». Визначений зв’язок

між ліквідністю і фінансовою безпекою підприємства. За допомогою методу «суми місць», аналітич-
ного і графічного способу розрахований інтегральний показник ліквідності, який є cоставною части-
ною фінансовій безпеці підприємства.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, інтегральний показник ліквідності, рейтинг
підприємств.

Ставерська Т.О. КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ: МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ
Доведено необхідність узгодження процесів фінансового планування на різних рівнях національ-

ної економіки, систематизовано етапи розвитку фінансового планування, узагальнено досвід зарубіж-
них країн із індикативного планування, уточнено зв’язок фінансового планування з прогнозуванням
і програмуванням, проведено порівняльний аналіз економічного прогнозування на макро- і мікрорів-
нях, розроблено рекомендації щодо впровадження індикативного і стратегічного фінансового плану-
вання в практику діяльності українських підприємств.

Ключові слова: фінансове планування, індикативне, стратегічне, макро-, мікро-, рівні, прогнозу-
вання, програмування

Ворошило В.В. ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ НЕСТА-
БІЛЬНОСТІ

У статті розглядуються існуючі моделі і стратегії фінансової поведінки домашнього господар-
ства. В рамках дослідження основні моделі фінансової поведінки доповнені ресурсоформующей
моделлю. Виділені фінансові стратегії, які реалізують дану модель і запропонована їх класифікація.
Аналізуються особливості фінансової поведінки домашніх господарств в умовах нестабільності.

Ключові слова: фінансова поведінка домашніх господарств, стратегії фінансової поведінки, умо-
ви нестабільності.

Землячова О.А., Савочка Л.С. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАН-
НЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ В АР КРИМ

У статті проаналізовані результати діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втра-
ти працездатності в АР Крим. Виділені основні недоліки виконання бюджету Фонду соціального
страхування і внесені пропозиції щодо поліпшення стану соціального забезпечення у сфері загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування.

Ключові слова: Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, страховий
внесок, застрахований, соціальні послуги, тимчасова непрацездатність.
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Скалюк Р.В. ЯКІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИС-
ЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті запропоновано авторське визначення сутності поняття якості фінансового результату та
доведено об’єктивну необхідність впровадження даної категорії у практику управлінської діяльності
підприємства. Обґрунтовано головні теоретико-методичні засади використання показника якості фінан-
сового результату в системі управління господарською діяльністю промислового підприємства.

Ключові слова: якість фінансового результату, прибуток, збиток, прибутковість, економічний роз-
виток, господарська діяльність.

Воробйова О.І. ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ
У статті досліджені проблеми оптимізації кредитно-інвестиційного портфеля комерційних банків.

Розроблені підходи та моделі для визначення оптимального співвідношення банківських кредитів та
інвестицій у складі кредитно-інвестиційного портфеля. На основі економіко-математичної моделі та
відповідних комп’ютерних розрахунків доведено оптимальне співвідношення між кредитами та інве-
стиціями у складі кредитно-інвестиційного портфеля для конкретного банку.

Ключові слова: кредитно-інвестиційний портфель банку, оптимізація співвідношення кредитів та
інвестицій

Вожжов С.П. ПРО СТРУКТУРУ БАНКІВСЬКИХ РЕЗЕРВІВ ПО РИЗИКАХ ОПЕРАЦІЙ КРЕДИТ-
НО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Результати дослідження структури резервів під операції кредитно-інвестиційного характеру, з
позиції їх однорідності і стабільності, розглядаються як потенційне джерело зростання ефектив-
ності функціонування банківської системи, що дозволило автору обгрунтувати необхідність і вектор
подальших досліджень з метою його реалізації.

Ключові слова: банки, резерви, активи, структура, стабільність, ефективність.

Коваль С.Л. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УК-
РАЇНИ

Досліджено поняття «фінанси банківських установ». Проаналізовано динаміку фінансових ре-
сурсів, доходів та витрат вітчизняної банківської системи. Запропоновано заходи вдосконалення
функціонування фінансів банківських установ.

Ключові слова: фінанси, банківські установи, фінансові ресурси, власний капітал, зобов’язання
банку, доходи, витрати, фінансовий результат діяльності.

Жернова Е.В. РОЗШИРЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕ-
СТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Проаналізовано динаміку інвестиційної активності в Україні за останні роки та її вплив на відтво-
рення основного капіталу в цілому та у регіонах. Розроблено й апробовані критерії оцінки достат-
ності інвестиційних вкладень в економіку регіону з погляду забезпечення відтворення основного
капіталу.

Ключові слова: знос основного капіталу, відтворення основного капіталу, інвестиційне забезпе-
чення, критерії достатності інвестицій.

Куліш О.А., Хімченко А.М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УК-
РАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА КОРПОРАЦІЙ

У статті проаналізовано особливості стану і формування рівня життя населення України. Прове-
дено аналіз відповідності національних показників життєвого рівня міжнародним соціальним стан-
дартам ПРООН. Визначено роль держави та корпорацій у підвищенні рівня життя населення в сучас-
них економічних умовах.

Ключові слова: рівень життя населення, соціальні стандарти, державна соціальна політика,
мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум.

Махновська Н.Д., Спільна Н.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОШТОВО-ГЕОГРАФІЧНО-
ГО КЛАСТЕРУ В УКРАЇНІ

У статті розглядається комплекс проблем, пов’язаних з створенням поштово-географічного клас-
теру в Україні. Проаналізовано діяльність національного оператора поштового зв’язку УДППЗ «Ук-
рпошта». Визначено напрямки бізнес-взаємодії партнерів Укрпошти. Обґрунтована можливість ство-
рення поштового кластеру для підвищення ефективності діяльності його учасників.

Ключові слова: поштовий зв’язок, поштовий кластер, бізнес-взаємодія, фінансово-економічний
аналіз, УДППЗ «Укрпошта».
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Воробьев Ю.Н. БЮДЖЕТ И НАЛОГИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
В статье исследована взаимосвязь и противоречие между бюджетом и налогами. Взаимосвязь

налогов и бюджета имеет исторические корни. Противоречия между бюджетом и налогами усилива-
ется в связи с ростом влияния государства на социально-экономическое развитее общества.

Ключевые слова: бюджет, налоги, налогообложение.

Воробьев Ю.Н., Ситшаева Л.З. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В КОН-
ТЕКСТЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

В статье осуществлен прогноз объемов поступлений бюджетообразующих налогов в контексте
Налогового кодекса Украины. Проведен анализ динамики реальных налоговых поступлений с уче-
том индекса цен и выполнения плановых поступлений по основным налогам.

Ключевые слова: прогнозирование, тенденция, налог на добавленную стоимость, налог с доходов
физических лиц, налог на прибыль предприятий, налоговые поступления, аналитическое выравни-
вание, математическая модель, тренд.
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ТРУКТУРИЗАЦИИ КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Устойчивое социально-экономическое развитие региона предполагает внедрение эффективного
механизма финансового обеспечения реструктуризации и во многом зависит от оптимального воз-
действия государственных рычагов и механизмов регулирования данного процесса. Активная роль
государства является условием для формирования социально-экономического контекста, при кото-
ром участие отдельных граждан и общественной группы в социально-экономической финансовой
реструктуризации диктовалось бы их стремлением удовлетворить свои собственные интересы.

Ключевые слова: финансовый механизм, реструктуризация, социально-экономическое развитие,
государственное регулирование, финансовое обеспечение.

Блажевич О.Г. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЛИКВИДНОСТИ НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье проанализирована сущность понятия «финансовая безопасность предприятия». Опреде-
лена связь между ликвидностью и финансовой безопасностью предприятия. С помощью метода «сум-
мы мест», аналитического и графического способа рассчитан интегральный показатель ликвиднос-
ти, как составляющий финансовой безопасности предприятия.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, интегральный показатель ликвидности,
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Ставерская Т.А. КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: МАКРО- И МИКРОУРОВНИ
Доказана необходимость согласования процессов финансового планирования на разных уровнях

национальной экономики, систематизированы этапы развития финансового планирования, обобщен
опыт зарубежных стран по индикативному планированию, уточнена связь финансового планирования
с прогнозированием и программированием, проведен сравнительный анализ экономического прогно-
зирования на макро- и микроуровнях, разработаны рекомендации относительно внедрения индикатив-
ного и стратегического финансового планирования в практику деятельности украинских предприятий.
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Ворошило В.В. ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ НЕСТА-
БИЛЬНОСТИ

В статье рассматривается существующие модели и стратегии финансового поведения домашнего
хозяйства. В рамках исследования основные модели финансового поведения дополнены ресурсо-
формирующей моделью. Выделены финансовые стратегии, которые реализуют данную модель и
предложена их классификация. Анализируются особенности финансового поведения домашних хо-
зяйств в условиях нестабильности.
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ВАНИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ В АР КРЫМ

В статье проанализированы результаты деятельности Фонда социального страхования по времен-
ной утрате трудоспособности в АР Крым. Выделены основные недостатки выполнения бюджета
Фонда социального страхования и внесены предложения по улучшению состояния социального обес-
печения в сфере общеобязательного государственного социального страхования.

Ключевые слова: Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности, страхо-
вой взнос, застрахованный, социальные услуги, временная нетрудоспособность.
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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье предложено авторское определение сущности понятия качества финансового результата
и доказана объективная необходимость внедрения данной категории в практику управленческой де-
ятельности предприятия. Обоснованы главные теоретико-методические основы использования по-
казателя качества финансового результата в системе управления хозяйственной деятельностью про-
мышленного предприятия.

Ключевые слова: качество финансового результата, прибыль, убыток, прибыльность, экономи-
ческое развитие, хозяйственная деятельность.

Воробьева Е.И. ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ
В статье исследованы проблемы оптимизации кредитно-инвестиционного портфеля коммерчес-

ких банков. Разработаны подходы и модели для определения оптимального соотношения банковс-
ких кредитов и инвестиций в составе кредитно-инвестиционного портфеля. На основе экономико-
математической модели и соответствующих компьютерных расчетов установлено оптимальное со-
отношение между кредитами и инвестициями в составе кредитно-инвестиционного портфеля для
конкретного банка.

Ключевые слова: кредитно-инвестиционный портфель банка, оптимизация соотношения креди-
тов и инвестиций

Вожжов С.П. О СТРУКТУРЕ БАНКОВСКИХ РЕЗЕРВОВ ПО РИСКАМ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНО-
ИНВЕСТИЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Результаты исследования структуры резервов под операции кредитно-инвестиционного характе-
ра, с позиции их однородности и стабильности, рассматриваются как потенциальный источник рос-
та эффективности функционирования банковской системы, что позволило автору обосновать необ-
ходимость и вектор дальнейших исследований с целью его реализации.

Ключевые слова: банки, резервы, активы, структура, стабильность, эффективность.

Коваль С. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ УКРАИНЫ

Исследовано понятие «финансы банковских учреждений». Проанализировано динамику финан-
совых ресурсов, доходов и затрат отечественной банковской системы. Предложены мероприятия
усовершенствования функционирования финансов банковских учреждений.

Ключевые слова: финансы, банковские учреждения, финансовые ресурсы, собственный капитал,
обязательство банка, доходы, расходы, финансовый результат деятельности.
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НЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Проанализирована динамика инвестиционной активности в Украине за последние годы и ее вли-
яние на воспроизводство основного капитала в целом и в регионах. Разработаны и апробированы
критерии оценки достаточности инвестиционных вложений в экономику региона с точки зрения
обеспечения воспроизводства основного капитала.
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НИЯ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И КОРПОРАЦИЙ

В статье проанализированы особенности состояния и формирования уровня жизни населения
Украины. Проведен анализ соответствия национальных показателей жизненного уровня междуна-
родным социальным стандартам ПРООН. Определена роль государства и корпораций в повышении
уровня жизни населения в современных экономических условиях.
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ФИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В УКРАИНЕ

В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с созданием почтово-географического кла-
стера в Украине. Проанализирована деятельность национального оператора почтовой связи УГППС
«Укрпочта». Определено направления бизнес-взаимодействия партнеров Укрпочты. Обоснована воз-
можность создания почтового кластера для повышения эффективности деятельности его участников.

Ключевые слова: почтовая связь, почтовый кластер, бизнес-взаимодействие, финансово-экономи-
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ANNOTATION

Vorobyov Y.N. BUDGET AND TAXES: INTERCOMMUNICATION AND CONTRADICTIONS
In the article intercommunication and contradiction is investigational between a budget and taxes.

Intercommunication of taxes and budget has historical roots. Contradictions between a budget and taxes
increases in connection with growth of influence of the state on socio-economic of развитее society.

Keywords: budget, taxes, taxation

Vorobyov Y.N., Sitshayeva L.Z. ANTICIPATION OF TAX REVENUE TO THE TAX CODE OF UKRAINE
The article carried forecast of revenue budget-taxes in the context of the Tax Code of Ukraine. The

analysis of the dynamics of real tax revenue, taking into account the price index and the performance of
planned revenues for the main taxes.

Keywords: forecasting, trend, value-added tax, tax on personal income tax, profit tax, tax revenues, an
analytic justification, a mathematical model that trend.

Klimchuk S.V. FINANCE STATE MECHANISM OF THE RESTRUCTURISATIONS REGULAR IN
SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Social economic development to propose the using effective state mechanism of the restructurisations
regular in social economic development. Active role of states is a condition of the social economic
development.

Keywords: restructurisations, social economic development, effective state mechanism.

Blazhevich O.G. INFLUENCE THE LEVEL OF LIQUIDITY ON FINANCIAL SAFETY IN
ENTERPRISE

Essence of concept «financial safety» of enterprise is analyzed in the article. Connection is certain between
liquidity and financial safety in enterprise. By the method of «sum of places», analytical and graphic method
the integral index of liquidity is expected, as making financial safety in enterprise.

Keywords: financial safety in enterprise, integral index of liquidity, rating of enterprises.

Staverskaya T. THE CONCEPTIONS OF THE FINANCIAL PLANNING: MACRO- AND
MICROLEVELS

The necessity of concordance of processes of the financial planning on the different levels of national
economy is proved, the stages of development of the financial planning are systematized, the experience of
foreign countries on the indicative planning is generalized, the connection of the financial planning with
prognostication and programming is specified, the comparative analysis of economic prognostication on
macro- and microlevels is conducted, the recommendation in relation to introduction of the indicative and
strategic financial planning in practice of activity of the Ukrainian enterprises is developed.

Keywords: financial planning, indicative, strategic, macro-, micro-, levels, prognostication, programming

Voroshilo V.V. FINANCIAL CONDUCT OF HOUSEHOLDS IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY
In the article examined existent models and strategies of financial conduct of household. Within the

framework of research the basic models of financial conduct are complemented a forming model. Financial
strategies which will realize this model and their classification is offered are selected. The features of financial
conduct of households are analyzed in the conditions of instability.

Keywords: financial conduct of households, strategy of financial conduct, condition of instability

Zemlyacheva O.A., Savochka L.S. ANALYSIS OF ACTIVITY THE FUND OF SOCIAL SECURITY ON
TEMPORAL LOSS OF ABILITY TO WORK IN A.R. CRIMEA

In the article the results of the activity of the Fund of social security are analysed on the temporal loss of
ability to work in AR Crimea. The basic lacks of implementation of budget of the Fund of social security are
selected and borne suggestion on the improvement of the state of public welfare in the field of obligatory
state social security.

Keywords: Fund of social security on the temporal loss of ability to work, insurance payment, insured,
social services, temporal disability

Skalyuk R.V. THE QUALITY OF FINANCIAL RESULT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF INDUSTRIAL
ENTERPRISE

Тhe author’s definition of essence of the concept of quality of financial result is offered. The objective
necessity of introduction of this category in practice of management activities of enterprise is proved. The
main theoretical and methodical basis of using of the index of quality of financial result in the system of
managing of economic activities of industrial enterprise have been substantiated.

Keywords: quality of financial result, profit, loss, profitability, economic development, economic activities.
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Vorobyova E.I. OPTIMIZATION OF CREDIT-INVESTMENT BRIEF-CASE OF BANKS
The problems of optimization of credit-investment brief-case of commercial banks are investigational in

the article. Approaches and models are developed for determination of optimum correlation of bank credits
and investments in composition a credit-investment brief-case. On the basis of economic-mathematical
model and proper computer calculation an optimum betweenness is set by credits and investments in
composition a credit-investment brief-case for a concrete bank.

Keywords: credit-investment brief-case of bank, optimization of correlation of credits and investments

Vozhzhov S.P. ABOUT STRUCTURE OF BANKING RESERVES ON RISKS OF OPERATIONS OF
CREDIT-INVESTMENT CHARACTER

The results of research of structure of reserves under operations of credit-investment character, from
position of their homogeneity and stability, are examined as a potential source of growth of efficiency of
functioning of the banking system, that allowed an author to ground a necessity and vector of further researches
with the purpose of his realization.

Keywords: banks, reserves, assets, structure, stability, efficiency.

Koval S. PRIORITY DIRECTIONS OF FINANCES BANK INSTITUTIONS OF UKRAINE
DEVELOPMENT

The author investigates the definition «finances of bank institutions». In the article the dynamics of
financial resources, incomes and charges of the domestic banking system is analyzed. The measures of
improvement of bank institutions finances functioning are offered.

Keywords: finances, bank institutions, financial resources, property asset, incomes, profits, charges.

Zhernovaya E.V. EXTENSION OF ANALYTICAL TOOLS FOR REGIONAL INVESTMENT PROCESSES
SCORE

The dynamics of investment activity in Ukraine and its regions in recent years and its impact on the fixed
capital reproduction was analyzed. Developed and tested criteria for the score of investment adequacy into
the region’s economy in terms of fixed capital reproduction.

Keywords: depreciation of fixed capital, the fixed capital reproduction, investment software, the criteria
for adequacy of investment.

Kulish E.A., Khimchenko A.N. FORMATION’S FEATURES OF THE LIVING STANDARD OF
UKRAINIAN POPULATION

The summary: In article features of a condition and formation of a living standard of Ukrainian population
are analysed. The analysis of conformity of national parameters of a living standard to the international
social standards UNDP is lead. The role of the state and corporations in increase of population living standard
in modern economic conditions is certain.

Keywords: standard of living of the population, social standards, the state social policy, minimum wages,
minimum of subsistence.

Makhnovskaya N.D., Spil’naya N.P. FORMING FEATURES POSTAL-GEOGRAPHICAL CLUSTER
IN UKRAINE

The complex of problems is examined in the article that are concerned to the creation of postal-geographical
cluster in Ukraine. activity of national postal services provider UGPPS «Ukrpochta» are analysed. The
directions business is co-operation of partners of «Ukrpochta» are defined. The possibility of postal cluster
creation for the increase of activity’s efficiency of its participants is grounded .

Keywords: postal services, postal cluster, business co-operation , financial economic analysis, UGPPS
«Ukrpochta».
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